


 หน้า   ๑ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง   พระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณ์อนัเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผอืก 

และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อนัมีเกียรติยศยิง่มงกุฎไทย 
ประจ าปี  ๒๕๖๓ 

 
 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก 

และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา   

วันที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  รวมทั้งสิ้น  ๓๑,๒๖๘  ราย  ประกอบด้วยชั้นสายสะพาย  จ านวน  ๓๐,๐๔๒  ราย   

และชั้นต่ ากว่าสายสะพายส าหรับบุคคลบางประเภท  จ านวน  ๑,๒๒๖  ราย  ดังรายนามท้ายประกาศนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี



 หน้า   ๔ (เล่มที่  ๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก

 ๑ นายจักรวี  วิสุทธิผล 

 ๒ นายจ าลอง  ภูนวนทา 

 ๓ นายณัฐกานต์  ไชยรบ 

 ๔ นายธนันท์วัฒน์  สภานุรัตน์ 

 ๕ นายนริสสร  แสงแก้ว 

 ๖ จ่าสิบเอก พัฒณปกรณ์  ดอนตุ้มไพร 

 ๗ นายภาณุวัฒน์  พันธุ์วิชาติกุล 

 ๘ นางสาวนพวรรณ  หัวใจมั่น 

 ๙ นางสาวผกามาศ  เจริญพันธ์ 

อดีตข้าราชการการเมือง 

ทวีติยาภรณช์้างเผือก

 ๑ นายธนกร  วังบุญคงชนะ 

 ๒ นายธีระ  วงษ์เจริญ 

 ๓ นายนพปฎล  สุนทรนนท์ 

 ๔ นาวาตรี วรวิทย์  เตชะสุภากูร 

ตรติาภรณ์ช้างเผือก

 ๑ นายจักษ์  พันธ์ชูเพชร 

 ๒ นายเฉลิมศักดิ์  จันทโร 

 ๓ นายฐาณุพงศ์  จันวิวัธน์เวช 

 ๔ นายณัฏฐชัย  ศรีรุ่งสุขพินิจ 

 ๕ นายสุพัฒน์  เอี้ยวฉาย 

 ๖ นายอานุภาพ  จามิกรณ์ 

 ๗ หม่อมหลวงปริยดา  ดิศกุล 

ตรติาภรณ์มงกุฎไทย

 ๑ นายพลัฎฐ์  ศิริกุลพิสุทธิ์ 

 ๒ นายวิษณุ  วงศ์สินศิริกุล 

 ๓ นายอภิชัย  สมบูรณ์ปกรณ์ 

จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก 

๑  นายฤทธิเดช  เหมาะประสิทธิ์

ข้าราชการการเมืองกรุงเทพมหานคร 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

๑  นายศักดิ์ชัย  บญุมา 



 หน้า   ๕ (เล่มที่  ๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

๑  นายเกรียงยศ  สดุลาภา 

ตรติาภรณ์ช้างเผือก

 ๑ นายสาโรจน์  สามารถ  ๒ นายอรรถเศรษฐ์  เพชรมีศรี 

ตรติาภรณ์มงกุฎไทย 

๑  นางสาวอรพินทร ์ เพชรทัต 

อดีตสมาชิกสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

 ๑ พลโท ชัยยุทธ  พร้อมสุข 

 ๒ พลต ารวจโท ชาญเทพ  เสสะเวช 

 ๓ นายชูศักดิ์  ลิ่มสกุล 

 ๔ นายทวีศักดิ์  สูทกวาทิน 

 ๕ นายนิเวศน์  นันทจิต 

 ๖ นางพิไลพรรณ  สมบัติศิริ 

 ๗ นางสุรางคณา  วายุภาพ 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายฉัตรชัย  ปิยะสมบัติกุล 

 ๒ นายแถมสิน  รัตนพันธุ์ 

 ๓ นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ์ 

 ๔ นายวรพล  โสคติยานุรักษ์ 

 ๕ นายวุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ พันต ารวจโท พงษ์ชัย  วราชิต 

 ๒ นายพจน์  อร่ามวัฒนานนท์ 

 ๓ นายศรีศักดิ์  ว่องส่งสาร 

 ๔ นายสุพันธุ์  มงคลสุธี 

 ๕ นายอิสระ  ว่องกุศลกิจ 

 ๖ นางสาวจินตนันท์  ชญาต์ร ศุภมิตร 

 ๗ คุณหญิงทรงสุดา  ยอดมณี 

 ๘ นางเสาวณี  สุวรรณชีพ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

๑  นายปรีด ี ดาวฉาย 



 หน้า   ๒๙๔ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๓ นายพุฒิพงษ์  เลิศสถิตย์ 

 ๔ นายภูมิวิศาล  เกษมศุข 

 ๕ นายอรรถพร  จรจ ารัส 

 ๖ นางฉวีวรรณ  นิลวงศ์ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ พันต ารวจโท งามพล  บุญลิ่มเต็ง 

 ๒ พันต ารวจโท ทนง  เพิ่มพูล 

 ๓ นายทองสุข  ณ พล 

 ๔ นายธนวัฒน์  สนิทศักดิ์ดี 

 ๕ นายสัญชาติ  อุปนันชัย 

 ๖ นางกรชนก  บุญทอง 

 ๗ นางสาวชิยา  ศิริรักษ์ 

 ๘ นางสาวอนงนาต  ชีวานันทกุล 

ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายธรรมรงค์  คงวัดใหม่  ๒ พลเรือตรี สมเกียรติ  ผลประยูร 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายนันทพงศ์  สุวรรณรัตน์  ๒ นายอารี  ดิเรกกิจ 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายชนธัญ  แสงพุ่ม 

 ๒ นายนะรี  คงบันนึก 

 ๓ นายวิระฉัตร  คังคะมณี 

 ๔ ว่าที่ร้อยเอก สมศักดิ์  ไชยมณี 

 ๕ นายสิทธิศักดิ์  โต๊ะกู 

 ๖ นางสาวจิรัชยา  เบ็ญหีม 

 ๗ นางสุภา  จันทร์พิศาล 

กรุงเทพมหานคร 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

 ๑ นายพิชญา  นาควัชระ 

 ๒ นายวันชัย  ถนอมศักดิ์ 

 ๓ นายสิทธิเดช  นิลเจริญ 

 ๔ นางศิลปสวย  ระวีแสงสูรย์ 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายไกรฤกษ์  สินธวานุรักษ์  ๒ นายขจิต  ชัชวานิชย์ 



 หน้า   ๒๙๕ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๓ นายจิรวัฒน์  แพงมา 

 ๔ นายเฉลิมพล  โชตินุชิต 

 ๕ นายชัยยศ  เด่นอริยะกูล 

 ๖ นายชาลี  วชิรศรีสุนทรา 

 ๗ นายซีรอซันคาร  ปาทาน 

 ๘ นายธวัชชัย  อรรถนิตย์ 

 ๙ นายบรรจง  เหลืองรัตนมาศ 

 ๑๐ นายประวิทย์  สัมพันธ์สันติกูล 

 ๑๑ นายภัทรุตม์  ทรรทรานนท์ 

 ๑๒ นายยลชัย  จงจิระศิริ 

 ๑๓ นายรักษา  สุทิน 

 ๑๔ นายสมชาย  จึงมีโชค 

 ๑๕ นายสมพงษ์  เวียงแก้ว 

 ๑๖ นายสมภาคย์  สุขอนันต์ 

 ๑๗ นายสุกิจ  ศรีทิพยวรรณ 

 ๑๘ นายสุขสันต์  กิตติศุภกร 

 ๑๙ นายสุนทร  สุนทรชาติ 

 ๒๐ นางสาวกาญจนา  สมวงศ์ 

 ๒๑ นางสาวชุติมา  โพธิ์แก้ว 

 ๒๒ นางสาวฐานิตา  แพร่วานิชย์ 

 ๒๓ นางสาวดวงพร  ศิริเทพมนตรี 

 ๒๔ นางทัศนีย์  พลอยบุษย์ 

 ๒๕ นางปราณี  สุคันธเสวี 

 ๒๖ นางสาวปัญญภัสสร์  นพพันธ์ 

 ๒๗ นางป่านฤดี  มโนมัยพิบูลย์ 

 ๒๘ นางเพ็ญจันทร์  เจียมกรกต 

 ๒๙ นางรพีพรรณ  อเนกวรพงศ์ 

 ๓๐ นางลักษณา  โรจน์ธ ารงค์ 

 ๓๑ นางวิภารัตน์  ไชยานุกิจ 

 ๓๒ นางสาวสวลี  แสงเขียว 

 ๓๓ นางสายพิณ  กิจจา 

 ๓๔ เรืออากาศเอกหญิง สิริสรรพางค์   

  ยอดอาวุธ 

 ๓๕ นางสุทธิมล  เกษสมบูรณ์ 

 ๓๖ นางสุวรรณา  จุ่งรุ่งเรือง 

 ๓๗ นางเสาวภาคย์  กระจ่างยุทธ 

 ๓๘ นางสาวหนึ่งนุช  พิมพาภรณ์ 

 ๓๙ นางสาวอารีย์  วงศ์นพรัตน์เลิศ 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายก าพล  รัชวรพงศ์ 

 ๒ นายเกรียงไกร  จงเจริญ 

 ๓ นายเกรียงไกร  ตั้งจิตรมณีศักดา 

 ๔ นายขจร  อินทรบุหรั่น 

 ๕ นายโฆษิต  อักษรชาติ 

 ๖ นายจิรศักดิ์  เพ็งกุล 

 ๗ นายชัยพร  สุวิชชากุล 

 ๘ นายชัยวรัตน์  เกษสุขสมวงษ์ 

 ๙ นายชาตรี  วัฒนเขจร 

 ๑๐ นายชาติชาย  วงษ์อารี 



 หน้า   ๒๙๖ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๑ นายณรงค์  เรืองศรี 

 ๑๒ นายณัฏฐ์  ศรีสุคนธนันท์ 

 ๑๓ นายณัฏฐวิทย์  นันบุญตา 

 ๑๔ นายณัฐพงศ์  ดิษยบุตร 

 ๑๕ นายไตรภพ  ขันตยาภรณ์ 

 ๑๖ นายธนกร  ไชยศรี 

 ๑๗ นายธนิต  กิตติพัธโนทัย 

 ๑๘ นายธนูชัย  หุ่นนิวัฒน์ 

 ๑๙ นายธรรมรัตน์  มุกมีค่า 

 ๒๐ นายธีรวีร์  วีรวรรณ 

 ๒๑ นายบรรลือ  สุกใส 

 ๒๒ นายประชา  พัฒนรัฐ 

 ๒๓ นายประยูร  ครองยศ 

 ๒๔ นายประเสริฐ  ฉวีอินทร์ 

 ๒๕ นายปรีชา  ใจงาม 

 ๒๖ นายพงศธร  ศิริธรรม 

 ๒๗ นายพลเฉลิม  ศรมณี 

 ๒๘ นายพานุรักษ์  กลั่นนุรักษ์ 

 ๒๙ นายพินิต  เลิศอุดมธนา 

 ๓๐ นายพีระพงศ์  ศิริเกษม 

 ๓๑ นายเพชรพงษ์  ก าจรกิจการ 

 ๓๒ นายไพโรจน์  จันทรอด 

 ๓๓ นายยุทธนา  ป่าไม้ 

 ๓๔ นายวงวัฒน์  ลิ่วลักษณ์ 

 ๓๕ นายวิทยา  เกียรติถกล 

 ๓๖ นายวุฒิชัย  บุญสิทธิ์ 

 ๓๗ นายศรชัย  โตวานิชกุล 

 ๓๘ นายศุภกฤต  บุญขันธ์ 

 ๓๙ นายศุภรัช  สุวัฒนพิมพ์ 

 ๔๐ พันต ารวจโท สมเกียรติ  นนทแก้ว 

 ๔๑ นายสมชาย  เดชากรณ์ 

 ๔๒ นายสมชีพ  ไชยเขตต์ 

 ๔๓ นายสมบูรณ์  หอมนาน 

 ๔๔ นายสมศักดิ์  มีอุดมศักดิ์ 

 ๔๕ นายสมาน  ชันตะ 

 ๔๖ นายสินธุ์ชัย  บุญปักษ์ 

 ๔๗ นายสุชัย  สกุลรุ่งเรืองชัย 

 ๔๘ นายสุชีพ  อารีประชาภิรมย์ 

 ๔๙ นายสุทัศน์  ภัทรวรธรรม 

 ๕๐ นายสุทัศน์  รุจิณรงค์ 

 ๕๑ นายสุธน  สุวรรณภานนท์ 

 ๕๒ นายสุรจักร  เหล่าสุวรรณ 

 ๕๓ นายสุราษฎร์  เจริญชัยสกุล 

 ๕๔ นายอมฤต  สุวรรณทิพย์ 

 ๕๕ นายอริยะ  เมฆะกูล 

 ๕๖ นางกนกรัตน์  พันธ์นรา 

 ๕๗ พันโทหญิง กมลพรรณ์  ชีวพันธ์ศรี 

 ๕๘ นางสาวกรุณา  ธูปเทียนหอม 

 ๕๙ นางสาวกาญจนา  ฉาบสุวรรณ์ 

 ๖๐ นางกีรตยา  งามเลิศ 



 หน้า   ๒๙๗ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๖๑ นางสาวกุลจิรา  สาสุขวัฒน์ 

 ๖๒ นางขจีรัตน์  เจนาคม 

 ๖๓ นางชมจิตร  พงษ์เสมา 

 ๖๔ นางชวพร  ลีลาเวทพงษ์ 

 ๖๕ นางชุลีพร  วงษ์พิพัฒน์ 

 ๖๖ นางฐิรดา  ทองใบ 

 ๖๗ นางดวงพร  ปิณจีเสคิกุล 

 ๖๘ นางตวงพร  ทรัพย์สาคร 

 ๖๙ นางสาวทวิพร  หอสุวรรณศักดิ์ 

 ๗๐ นางสาวนงลักษณ์  แต้มสุวรรณ 

 ๗๑ นางนวพร  กลิ่นบัวแก้ว 

 ๗๒ นางนันทวัน  ฉัตรสกุลเพ็ญ 

 ๗๓ นางสาวน้ าค้าง  ระวิงทอง 

 ๗๔ นางเบญจมาศ  วงษ์ระวีวัฒน์ 

 ๗๕ นางเบ็ญจวรรณ  สิชฌนาสัย 

 ๗๖ นางสาวปิยธิดา  สมุทระประภูต 

 ๗๗ นางสาวปิยมน  เครือหงส์ 

 ๗๘ นางพวงผกา  แสงเงิน 

 ๗๙ นางสาวพัธนี  โอเจริญ 

 ๘๐ นางสาวภัคภร  สงวนศักดิ์ 

 ๘๑ นางมาลี  ภิรมย์จิตต์ 

 ๘๒ นางยุพดี  ฟู่สกุล 

 ๘๓ นางรุ่งกานดา  พงศ์ธรกุลพานิช 

 ๘๔ นางรุศนา  ทหราวานิช 

 ๘๕ นางเลิศลักษณ์  ลีลาเรืองแสง 

 ๘๖ นางสาววรรณดี  สนชัย 

 ๘๗ นางวลีรัตน์  ชุมภูปัน 

 ๘๘ นางวันพร  ศรีเลิศ 

 ๘๙ นางวัลยา  วัฒนรัตน์ 

 ๙๐ นางวารี  เรืองเศรษฐกิจ 

 ๙๑ นางวาสนา  ศิลป์เบ็ญจพร 

 ๙๒ นางศรีนวล  สุคนธชาติ 

 ๙๓ นางศิริพร  ปิยะนาวิน 

 ๙๔ นางสมรรัตน์  อรรถนิตย์ 

 ๙๕ นางสิริทัย  จารุพูนผล 

 ๙๖ นางสิรินาถ  เวทยะเวทิน 

 ๙๗ นางสาวสุชาดา  พิบูลศิริ 

 ๙๘ นางสาวสุธี  สฤษฎ์ิศิริ 

 ๙๙ นางสุรีย์  วาดเขียน 

 ๑๐๐ นางสุลาลีวัลย์  โตลานุวัตร 

 ๑๐๑ นางสาวอภัชฌา  พึ่งจิตต์ประไพ 

 ๑๐๒ นางสาวอมรรัตน์  ตรีทิพย์รัตน์ 

 ๑๐๓ นางอลิศรา  ทัตตากร 

 ๑๐๔ นางสาวอัจฉรา  จองสิทธิมหากุล 

 ๑๐๕ นางสาวอารีรัตน์  ชัยเรืองยศ 

 ๑๐๖ นางสาวอ าไพ  สินสถาพรพงศ์ 

 ๑๐๗ นางสาวอ าภา  นรนาถตระกูล 

 ๑๐๘ นางสาวอุไร  อร่ามวงศ์ตระกูล 

 



 หน้า   ๒๙๘ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายกมล  ทิพยโสตถิ 

 ๒ นายกมลรัชฎ์  จงธนากร 

 ๓ นายกฤษดา  เพ็ชร์สีสัง 

 ๔ นายกษิเดช  สอนพิทักษ์ 

 ๕ นายกษิระ  ศรีเจริญ 

 ๖ นายกานต์  ตันติเสวี 

 ๗ นายกิตติกานต์  จอมดวง จารุวรพลกุล 

 ๘ นายกิตติกูร  วิเศษสุมน 

 ๙ นายเกียรติศักดิ์  รื่นจิตต์ 

 ๑๐ นายโกมินทร์  ชินบุตร 

 ๑๑ นายโกศล  สุนทรพฤกษ์ 

 ๑๒ นายไกรสมุทร  หอมเชย 

 ๑๓ นายขวัญชัย  ฮึงรักษา 

 ๑๔ นายขวัญเมือง  บุญประสงค์ 

 ๑๕ นายโฆสิต  ธรรมโฆสิต 

 ๑๖ จ่าเอก จรัญ  เล็กสราวุธ 

 ๑๗ นายจิรพล  สุโภคเวช 

 ๑๘ นายจิระเดช  กรุณกฤตกุล 

 ๑๙ ว่าที่ร้อยตรี จีรวุฒิ  โรยสุวรรณ 

 ๒๐ นายเจน  วราหะ 

 ๒๑ นายเจษฎา  จันทรประภา 

 ๒๒ นายชนะพนธิ์  ศรีรัตนพัฒน์ 

 ๒๓ นายชยุต  ค าดา 

 ๒๔ นายชโลธาร  มากบาง 

 ๒๕ นายชัชชญา  ข าจันทร์ 

 ๒๖ นายชัยชนะ  ตันติกุล 

 ๒๗ นายชัยชวัชร์  เกตุธิติวิรัชต์ 

 ๒๘ นายชัยเชษฐ์  ภารดีวิสุทธิ์ 

 ๒๙ นายชัยพร  วิศิษฎ์พงศ์อารีย์ 

 ๓๐ นายชาคริต  ตังคุปานันท์ 

 ๓๑ นายชาตรี  เหล่าสมาธิกุล 

 ๓๒ นายชาติชาย  กุละน าพล 

 ๓๓ นายชูชาติ  พุ่มน้อย 

 ๓๔ นายชูชาติ  สุวรรณนที 

 ๓๕ นายณรงค์  ตาปสนันทน์ 

 ๓๖ นายณัฐธวัช  สุภจินต์ 

 ๓๗ นายณัฐพงษ์  มีโภคกิจ 

 ๓๘ นายณัฐสันต์  จันทเตมีย์ 

 ๓๙ นายณันทพงศ์  สินมา 

 ๔๐ นายดลจิตร์  เสรีรักษ์ 

 ๔๑ นายดิชา  คงศรี 

 ๔๒ ว่าที่ร้อยตรี เดชาธร  แสงอ านาจ 

 ๔๓ นายไตรปทีป  ก.จันทราภานนท์ 

 ๔๔ นายถิ่น  หงษ์ทอง 

 ๔๕ นายทรงพล  ช่วยเกตุ 

 ๔๖ นายทรงศร  กัลยา ณ สุนทร 

 ๔๗ นายทศพล  สุภารี 

 ๔๘ นายเทเวศร์  อุตวิชัย 



 หน้า   ๒๙๙ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๔๙ นายไทภัทร  ธนสมบัติกุล 

 ๕๐ นายไทวุฒิ  ขันแก้ว 

 ๕๑ นายธนะสิทธิ์  เมธพันธ์เมือง 

 ๕๒ นายธนัฐจ์กร  ภิรัฐพงศ์ธนากร 

 ๕๓ นายธนากร  สงวนสัตย์ 

 ๕๔ นายธนาชิต  ชูติกาญจน์ 

 ๕๕ นายธนิต  ตันบัวคลี่ 

 ๕๖ นายธวัชชัย  นภาศักดิ์ศรี 

 ๕๗ นายธานินทร์  เนียมหอม 

 ๕๘ นายธิติ  ทรงเจริญกิจ 

 ๕๙ นายธีรโชติ  ค าวิเศษณ์ 

 ๖๐ นายธีรยุทธ  ภูมิภักดิ์ 

 ๖๑ นายธีรวัจน์  ห้วยหงษ์ทอง 

 ๖๒ นายธีระเดช  เดชบุญ 

 ๖๓ นายธีระพัฏ  จิตต์พูลกุศล 

 ๖๔ นายเธียรชัย  วงศ์สวัสดิ์ 

 ๖๕ นายนพ  ชูสอน 

 ๖๖ นายนพดล  ฉายปัญญา 

 ๖๗ ว่าที่ร้อยตรี นพดล  รัตนโชติ 

 ๖๘ นายนพดล  วรวิชา 

 ๖๙ นายนรินทร์  ตันถาวร 

 ๗๐ นายนันทพงศ์  แก้วศรี 

 ๗๑ นายนิวัฒน์  ดวงจิโน 

 ๗๒ นายบพิธ  รัตนบุรี 

 ๗๓ นายบรรเจิด  แหลมศรี 

 ๗๔ นายบวรสิน  นิยมตรง 

 ๗๕ นายบุญชัย  ผณินทรารักษ์ 

 ๗๖ นายบุญยอด  ปึงเจริญ 

 ๗๗ นายบุญลือ  โตนดงาม 

 ๗๘ นายปกครอง  พลเมือง 

 ๗๙ นายประกิต  หวังวัฒนไพศาล 

 ๘๐ นายประจิม  เปี่ยมเต็ม 

 ๘๑ นายประพาส  เหลืองศิรินภา 

 ๘๒ นายประภัสสร  กุหลาบ 

 ๘๓ นายประสพสุข  พิมพโกวิท 

 ๘๔ นายประสิทธิ์  อินทโฉม 

 ๘๕ นายปราโมทย์  แซ่ตั้ง 

 ๘๖ นายปรีชา  โชติกะพุกกะณะ 

 ๘๗ นายปรีดา  เปล่งฉวี 

 ๘๘ นายปวุติ  บุณยาภรณ์ 

 ๘๙ นายปัญญา  สวัสดิ์เสรี 

 ๙๐ นายปัญญา  อรรถานิธี 

 ๙๑ นายปิยะ  พูดคล่อง 

 ๙๒ นายพงค์ศักดิ์  พูลยรัตน์ 

 ๙๓ นายพงศ์พร  เทสสิริ 

 ๙๔ ร้อยต ารวจเอก พนม  อ่ านิ่ม 

 ๙๕ นายพรเทพ  แซ่เฮ้ง 

 ๙๖ นายพรนิวัฒน์  แป้นเพชร 

 ๙๗ นายพรเลิศ  เพ็ญพาส 

 ๙๘ นายพลกุล  อัญชลีกรณีย์ 



 หน้า   ๓๐๐ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๙๙ นายพันธ์ศักดิ์  เจริญสุข 

 ๑๐๐ นายพัลลภ  ไพฑูรย์บัวทอง 

 ๑๐๑ นายพินิจ  ค่ายสงคราม 

 ๑๐๒ นายพินิต  อารยะศิลปธร 

 ๑๐๓ นายไพรัตน์  เกษตรสินธุ์ 

 ๑๐๔ นายไพศาล  เหมวัฒนานันท์ 

 ๑๐๕ นายภควัฒน์  ภัทรวาณิชย์ 

 ๑๐๖ นายมนตรี  สิริไพบูลย์กิจ 

 ๑๐๗ นายมนูศักดิ์  บินยะฟัล 

 ๑๐๘ นายมานะ  วิมุตติไชย 

 ๑๐๙ นายมานะชัย  กฤตอ าไพ 

 ๑๑๐ นายยรรยง  สุขเกษม 

 ๑๑๑ นายยอดขวัญ  จุณณะปิยะ 

 ๑๑๒ นายยินยล  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 

 ๑๑๓ นายยุทธนา  คู่บุญธรรม 

 ๑๑๔ พันจ่าอากาศโท ยุทธพล  กล้าสงคราม 

 ๑๑๕ นายโยธิน  อยู่นุช 

 ๑๑๖ นายเรืองเดช  พงษ์จันทรโอ 

 ๑๑๗ ว่าที่ร้อยตรี ฤทธิพันธ์  นันทศุภกร 

 ๑๑๘ นายวรพจน์  นิ่มสุวรรณ 

 ๑๑๙ นายวรวัฒน์  หินซุย 

 ๑๒๐ นายวรเศรษฐ์  วิศาลศักดิ์ 

 ๑๒๑ นายวัชรอ าพล  อ าพลจันทน์ 

 ๑๒๒ นายวัลลภ  เกียรติวรศรีกุล 

 ๑๒๓ นายวิฑูรย์  อภิสิทธิ์ภูวกุล 

 ๑๒๔ นายวินัย  นิ่มอนงค์ 

 ๑๒๕ ว่าที่ร้อยตรี วิรัช  ตันชนะประดิษฐ์ 

 ๑๒๖ นายวิรัตน์  มนัสสนิทวงศ์ 

 ๑๒๗ นายวิศาล  กองเงิน 

 ๑๒๘ นายวีรภัทร์  พันธุ์หาญ 

 ๑๒๙ นายวีรยุทธิ์  สมิทธิผล 

 ๑๓๐ นายวุฒิ  เฮงวัฒนะ 

 ๑๓๑ นายวุฒิชัย  เชื้อมั่นคง 

 ๑๓๒ นายวุฒิพงษ์  มนัส 

 ๑๓๓ นายวุฒิภัทร  ค าประกอบ 

 ๑๓๔ นายไวทยา  นวเศรษฐกุล 

 ๑๓๕ นายศรัณย์  วรรณจ ารัส 

 ๑๓๖ นายศิริพงษ์  เกษมสุวรรณ 

 ๑๓๗ นายศิริพงษ์  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 

 ๑๓๘ นายศิวนาถ  อัศวจินดา 

 ๑๓๙ นายศิวะ  ไม้สนธิ์ 

 ๑๔๐ นายสงวน  โล่ห์จินดารัตน์ 

 ๑๔๑ นายสมเกียรติ  อุดมไพบูลย์สุข 

 ๑๔๒ นายสมชาย  ตรีทิพย์สถิตย์ 

 ๑๔๓ นายสมชาย  ลีลารัตน์ 

 ๑๔๔ นายสมบัติ  กนกทิพย์วรรณ 

 ๑๔๕ นายสมบัติ  วรสินวัฒนา 

 ๑๔๖ นายสมศักดิ์  เพ็ญโชติรส 

 ๑๔๗ นายสันทัต  ชาญธวัชชัย 

 ๑๔๘ นายสัมฤทธิ์  สุมาลี 



 หน้า   ๓๐๑ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๔๙ นายสิงห์  ลิ้มพิรัตน์ 

 ๑๕๐ นายสุชัย  อมรดารารัตน์ 

 ๑๕๑ นายสุดใจ  ยี่สุ่นแสง 

 ๑๕๒ นายสุธน  เอกเสถียร 

 ๑๕๓ นายสุธี  อรรถกุลเรขา 

 ๑๕๔ นายสุนิติ  บุณยมหาศาล 

 ๑๕๕ นายสุพจน์  กุหลาบเหลือง 

 ๑๕๖ นายสุพรพล  หนูครองสิน 

 ๑๕๗ นายสุเมธ  อมรศรีวรากุล 

 ๑๕๘ นายสุรชัย  ภูพิพัฒน์ผล 

 ๑๕๙ นายสุรเชษฐ์  ศรีสุชาติ 

 ๑๖๐ นายสุรเดช  อ านวยสาร 

 ๑๖๑ นายสุรพงษ์  พรรณภัทราพงษ์ 

 ๑๖๒ นายสุรศักดิ์  วงศ์พุฒ 

 ๑๖๓ นายสุรัช  ติระกุล 

 ๑๖๔ นายสุรินทร์  นัมคณิสรณ์ 

 ๑๖๕ นายสุริยชัย  รวิวรรณ 

 ๑๖๖ นายสุวิทย์  จันทร์บูรณ์ 

 ๑๖๗ นายเสรีภาพ  สมทรัพย์ 

 ๑๖๘ นายแสนยากร  อุ่นมีศรี 

 ๑๖๙ นายโสภันฑ์  วงศ์ดวงค าพู 

 ๑๗๐ นายไสว  ผลยา 

 ๑๗๑ นายอดิศร  วิตตางกูร 

 ๑๗๒ นายอดุล  เทียนทรัพย์ 

 ๑๗๓ นายอนันต์  กายพรรณ 

 ๑๗๔ นายอนุชิต  พิพิธกุล 

 ๑๗๕ นายอนุภาพ  วาทีทอง 

 ๑๗๖ นายอนุสรณ์  พุ่มพวง 

 ๑๗๗ พันต ารวจโท อภิฉัตร  วิเลิศปรีชาตระกูล 

 ๑๗๘ นายอาฤทธิ์  ศรีทอง 

 ๑๗๙ นายอิสระ  นามถกล 

 ๑๘๐ นายอุกฤษฎ์  กลิ่นสุคนธ์ 

 ๑๘๑ นายอุกฤษฎ์  อุเทนสุต 

 ๑๘๒ นายอุทัย  เจริญจิตรวัฒนา 

 ๑๘๓ นายเอกชัย  ผดุงภักดีวงศ์ 

 ๑๘๔ นางกนกพรรณ  ธีระค าศรี 

 ๑๘๕ นางสาวกนกวรรณ  เอี่ยมลิ้ม 

 ๑๘๖ นางกรรณิกา  เจียมจิรอนันต์ 

 ๑๘๗ นางสาวกรรณิกา  วรรณารักษ์ 

 ๑๘๘ นางกรรณิการ์  บูรณวนิช 

 ๑๘๙ นางสาวกรสุภา  นิตย์วิมล 

 ๑๙๐ นางกฤตติกา  วิรชา 

 ๑๙๑ นางสาวกฤษณา  บางแจ้ง 

 ๑๙๒ นางสาวกัลยา  ลิขิตสารวิทย์ 

 ๑๙๓ นางกาญจนา  เฉลิมพงษ์ 

 ๑๙๔ นางสาวกาญจนา  ชุติชูเดช 

 ๑๙๕ นางกิจภรณ์  โฆธิพันธุ์ 

 ๑๙๖ นางสาวกุณทลี  ตันติวุฒิสมบัติ 

 ๑๙๗ นางกุลธิดา  พงษ์สนิท 

 ๑๙๘ นางเกษณี  ตระการศิโรรัตน์ 



 หน้า   ๓๐๒ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๑๙๙ นางสาวขนิษฐา  กัวศรีนนท์ 

 ๒๐๐ นางสาวขนิษฐา  ภานุโศภิษฐ์ 

 ๒๐๑ นางสาวขวัญใจ  ถิ่นมีผล 

 ๒๐๒ นางสาวคณิศา  รองศรีแย้ม 

 ๒๐๓ นางคัชรินทร์  เจียมศรีพงษ์ 

 ๒๐๔ นางเครือวัลย์  จ้อยศรีเกตุ 

 ๒๐๕ นางสาวจงกลกรณ์  ผจงวิริยาทร 

 ๒๐๖ นางสาวจันทร์ฑิตา  เนตรจันทร์เรือง 

 ๒๐๗ นางสาวจารีวัลย์  เทียนจีน 

 ๒๐๘ นางสาวจิตติมา  บุญปักษ์ 

 ๒๐๙ นางจิรภา  กล้วยไม้ ณ อยุธยา 

 ๒๑๐ นางจิราพร  ปทุมเทวาภิบาล 

 ๒๑๑ นางฉวีวรรณ  อุนพงศ์ถาวร 

 ๒๑๒ นางชญาน์นันท์  โพธิ์หิรัญ 

 ๒๑๓ นางชดาวรรณ  ป่าไม้ 

 ๒๑๔ นางสาวชนินาฏ  คณานุรักษ์ 

 ๒๑๕ นางสาวชมกร  ฉิมะสังคนันท์ 

 ๒๑๖ นางสาวชลินรัตน์  แสงสายัณห์ 

 ๒๑๗ นางชวัณรัตน์  เจียมอุดมสิน 

 ๒๑๘ นางชวิรดา  พิกุลแย้ม 

 ๒๑๙ นางช่อทิพย์  สิทธิพูล 

 ๒๒๐ นางสาวชัญชนา  บุญญไกร 

 ๒๒๑ นางชูขวัญ  นิลศิริ 

 ๒๒๒ นางเชาวนี  เพชระบูรณิน 

 ๒๒๓ นางสาวโชติกา  ศุภศรี 

 ๒๒๔ นางฐิติมา  สุริยาพันธ์ 

 ๒๒๕ นางฑิวาวรรณ  สุวานิโช 

 ๒๒๖ นางสาวณัฏฐพิชญ์  ระเห็จหาญ 

 ๒๒๗ นางสาวณัฐชานันท์  โชติเสถียรธรรม 

 ๒๒๘ นางสาวณัฐนรี  โชควิริยากร 

 ๒๒๙ นางดรุณี  กิจประยูร 

 ๒๓๐ นางดรุณี  โลหิตศิริ 

 ๒๓๑ นางดาราวรรณ  ศรีกาญจนา 

 ๒๓๒ นางทวีพร  โชตินุชิต 

 ๒๓๓ นางทิพวรรณ์  เจนประวิทย์ 

 ๒๓๔ นางสาวทิพวรรณ  อัศวเมฆิน 

 ๒๓๕ นางเทียมจันทร์  วรสง่าศิลป์ 

 ๒๓๖ นางสาวธนพร  แดงจิ๋ว 

 ๒๓๗ นางสาวธนาวดี  จิตติมงคล 

 ๒๓๘ นางสาวธันย์จิรา  โรจพิพิศน์ 

 ๒๓๙ นางสาวธันยนันท์  นพคุณประเสริฐ 

 ๒๔๐ นางสาวธิดา  อัคคะการวงศ์ 

 ๒๔๑ นางสาวนงค์เยาว์  แก้วนันทวัฒน์ 

 ๒๔๒ นางนพวรรณ  ภัทรวงศา 

 ๒๔๓ นางสาวนภัสธมน  ไวกิฬา 

 ๒๔๔ นางสาวนภา  ชมไพบูลย์ 

 ๒๔๕ นางสาวนภาพร  กู้เกียรตินันท์ 

 ๒๔๖ นางสาวนวภรณ์  พรอนันต์รัตน์ 

 ๒๔๗ นางสาวนวลเพ็ญ  กันภัย 

 ๒๔๘ นางสาวนันทา  ตุลข า 



 หน้า   ๓๐๓ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๒๔๙ นางสาวนารีรัตน์  เอกปัญญากุล 

 ๒๕๐ นางสาวน้ าค้าง  สาคร 

 ๒๕๑ นางสาวน้ าฝน  อยู่ด ี

 ๒๕๒ นางสาวน้ าเพ็ชร์  ชาญภิญโญ 

 ๒๕๓ นางสาวนิภา  นิลพัฒน์ 

 ๒๕๔ นางสาวนิภาพร  ภารัตนวงศ์ 

 ๒๕๕ นางบงกช  หมีน้ าเงิน 

 ๒๕๖ นางสาวบุษราคัม  ศรีจันทร์ 

 ๒๕๗ นางเบญญา  อินทรวงศ์โชติ 

 ๒๕๘ นางสาวปนัสยา  ชะเอม 

 ๒๕๙ นางสาวปัญชพัฒน์  หลักดี 

 ๒๖๐ นางสาวปัณณ์ฐนิต  ปรางค์ชัยกุล 

 ๒๖๑ นางปาจรีย์  สุจริตพงศ์ 

 ๒๖๒ นางสาวปานสิริ  เสาวดี 

 ๒๖๓ นางสาวปาริชาต  คัจฉวารี 

 ๒๖๔ นางสาวปิยธิดา  นิยม 

 ๒๖๕ นางปิยะธิดา  อุทโยภาศ 

 ๒๖๖ นางเปรมวดี  แก้วศรี 

 ๒๖๗ นางสาวผาสุข  ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์ 

 ๒๖๘ นางสาวผุสดี  พรหมายน 

 ๒๖๙ นางสาวพรณิชา  ชาตะพันธุ์ 

 ๒๗๐ นางสาวพรทิพย์  พรชีวทิพย์ 

 ๒๗๑ นางพรทิพย์  มาศรีนวล 

 ๒๗๒ นางพรนภา  ปรัชญาอาภรณ์ 

 ๒๗๓ นางสาวพรนภา  เมธาวีวงศ์ 

 ๒๗๔ นางสาวพรเพ็ญ  จ ารูญรัตน์ 

 ๒๗๕ นางพวงเพ็ญ  ชื่นค้า 

 ๒๗๖ นางสาวพักตร์พิมล  เนียวกุล 

 ๒๗๗ นางพัชดา  ปัญจนาพงศ์ชัย 

 ๒๗๘ นางสาวพัชราภรณ์  กระบวนรัตน์ 

 ๒๗๙ นางสาวพัชรี  เอี่ยมกมลา 

 ๒๘๐ นางสาวพันทิพา  สุขีกุล 

 ๒๘๑ นางพิชุตา  เพ็ชรชู 

 ๒๘๒ นางพิมพ์นิภา  ธนาสุริยฉัตร์ 

 ๒๘๓ นางพิมลนรี  สูตรสุวรรณ 

 ๒๘๔ นางสาวพุทธิพร  ชาญสุไชย 

 ๒๘๕ นางสาวเพ็ชรดา  เตรียมพาณิชย์กุล 

 ๒๘๖ นางเพลินตา  สิริมานุวัฒน์ 

 ๒๘๗ นางไพรพรรณ  ไชยสุวรรณ 

 ๒๘๘ นางภัคชลี  ทรงล ายอง 

 ๒๘๙ นางสาวภัทรพร  ริมชลา 

 ๒๙๐ นางสาวภาวนา  ใจเสงี่ยม 

 ๒๙๑ นางสาวภาสิณี  วงศ์ศรีรัตน์ 

 ๒๙๒ นางมณฑา  บัวเกิด 

 ๒๙๓ นางมนภรณ์  วิทยาวงศรุจิ 

 ๒๙๔ นางมาลินี  ใจค าวัง 

 ๒๙๕ นางสาวมาลินี  เธียรสุนทร 

 ๒๙๖ นางมาศวัลย์  ปิ่นสุวรรณ 

 ๒๙๗ นางสาวเมธาวี  อังคทะวานิช 

 ๒๙๘ นางเยาวะสกุล  ทองธัญวีรัตน์ 



 หน้า   ๓๐๔ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๒๙๙ นางรัญจวน  สุขกวี 

 ๓๐๐ นางสาวรัตนา  ยัติสาร 

 ๓๐๑ นางราตรี  เขาหนองบัว 

 ๓๐๒ นางสาวรุ้งทอง  กลึงกลมเกลียว 

 ๓๐๓ นางรุ่งนภา  มั่นใจอารย์ 

 ๓๐๔ นางสาวรุจิรา  อารินทร์ 

 ๓๐๕ นางเรณู  ซื่อสัตย์ 

 ๓๐๖ นางฤดีวรรณ  รัตนานุวัติ 

 ๓๐๗ นางละเอียด  วัฒนศรี 

 ๓๐๘ นางลัดดา  มานุพีรพันธ์ 

 ๓๐๙ นางสาวลัสกร  สงวนดีกุล 

 ๓๑๐ นางสาววรนุช  สวยค้าข้าว 

 ๓๑๑ นางวรนุช  สิงห์โต 

 ๓๑๒ นางสาววรรณพร  ศิลาขาว 

 ๓๑๓ นางสาววรรณา  ตั้งลัคนวณิชย์ 

 ๓๑๔ นางวรรณา  วรรณประเสริฐ 

 ๓๑๕ นางวราพร  ก.จันทราภานนท์ 

 ๓๑๖ นางวราภรณ์  เอื้ออารีย์ 

 ๓๑๗ นางสาววรุณลักษม์  พลหาญ 

 ๓๑๘ นางสาววันดี  ศิริพงศ์ติกานนท์ 

 ๓๑๙ นางวารณี  วงศ์ภัทรวรกุล 

 ๓๒๐ นางสาววิจิตรา  วัตตธรรม 

 ๓๒๑ นางวิชชุวรรณ  อ าไพรัตน์ 

 ๓๒๒ นางสาววิภา  ทองหง า 

 ๓๒๓ นางวีรนุศ  เสียงล้ าเลิศ 

 ๓๒๔ นางสาวศกุนิชญ์  แวอูมา 

 ๓๒๕ นางสาวศศิชา  ทับทิม 

 ๓๒๖ นางสาวศศิธร  เจริญสุข 

 ๓๒๗ นางศศิวรรณ์  ศรีธนาอุทัยกร 

 ๓๒๘ นางสาวศิรสุดา  โสมนัส 

 ๓๒๙ นางศิรินทรีย์  ครุฑสูตร 

 ๓๓๐ นางสาวศิริพร  รัตนคันทรง 

 ๓๓๑ นางสาวศิริพรรณ  ปิติมานะอารี 

 ๓๓๒ นางศิริวิภา  จันทร์บูรณ์ 

 ๓๓๓ นางศุภจิต  นาคะรัตน์ 

 ๓๓๔ นางสาวศุภร  คุ้มวงศ์ 

 ๓๓๕ นางสาวศุภาพร  ลือเสียงดัง 

 ๓๓๖ นางสาวโศรยา  วัธชนะ 

 ๓๓๗ นางสมจิตร  เอกอัจฉริยา 

 ๓๓๘ นางสาวสมพร  เสวีวัลลภ 

 ๓๓๙ นางสาวสร้อยสุดา  ดาวแจ้ง 

 ๓๔๐ นางสายใจ  ลิชนะเธียร 

 ๓๔๑ นางสาลิกา  อิฐกอ 

 ๓๔๒ นางสาวสุจิตรา  สมบัติ 

 ๓๔๓ นางสุชฎา  เอื้อชูจิตต์ 

 ๓๔๔ นางสาวสุดใจ  คงทน 

 ๓๔๕ นางสุดารัตน์  สุขประเสริฐ 

 ๓๔๖ นางสุธาทิพย์  สนเอี่ยม 

 ๓๔๗ นางสุธิศา  พรเพิ่มพูน 

 ๓๔๘ นางสาวสุนทรี  เสริญสุขสัมฤทธิ์ 



 หน้า   ๓๐๕ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๓๔๙ นางสาวสุนิสา  สัตยสุข 

 ๓๕๐ นางสาวสุนีย์  วงบุญ 

 ๓๕๑ นางสาวสุพรรณี  จิรจริยาเวช 

 ๓๕๒ นางสุภมาส  เลขาจารกุล 

 ๓๕๓ นางสุภาพร  ศรีศาสนวงศ์ 

 ๓๕๔ นางสาวสุภาภรณ์  ธีระจันทร์ 

 ๓๕๕ นางสุภาวดี  ขุนพรหม 

 ๓๕๖ นางสาวสุภาวดี  บุญแก้วล้อม 

 ๓๕๗ นางสาวสุภาวดี  อัศวศิริวิลาศ 

 ๓๕๘ นางสาวสุรางค์  มฤคพันธ์ 

 ๓๕๙ นางสุวรรณ  ศิริมุจลินท์ 

 ๓๖๐ นางสุวิภา  ปรัชญางค์ปรีชา 

 ๓๖๑ นางสาวเสาวลักษณ์  วยะนันทน์ 

 ๓๖๒ นางหัทยา  ธัญจรูญ 

 ๓๖๓ นางอณุสรา  ชื่นทรวง 

 ๓๖๔ นางสาวอติภา  พูลสวัสดิ์ 

 ๓๖๕ นางสาวอธิศรี  วุฒิภาคภักดี 

 ๓๖๖ นางอนงค์ภัทร์  โคตรสมบัติ 

 ๓๖๗ นางสาวอนัญญา  เกียรติพงศ์พินิจ 

 ๓๖๘ นางสาวอพชา  ชัยมงคล 

 ๓๖๙ นางสาวอรพรรณ  ศรีเกตุ 

 ๓๗๐ นางอรเพ็ญ  เพชรรักษ์ 

 ๓๗๑ นางอรวรรณ  ศิริเจน 

 ๓๗๒ นางสาวอรัญญา  พรไชยะ 

 ๓๗๓ นางอลิสา  เงินเส็ง 

 ๓๗๔ นางอัจฉรา  อินทรวิเชียร 

 ๓๗๕ นางสาวอัญจนา  พุทธิปิลันธน์ 

 ๓๗๖ นางอัญชลี  มนต์สุวรรณ 

 ๓๗๗ นางอัมพร  เกียรติปานอภิกุล 

 ๓๗๘ นางสาวอาทิตยา  โชคกิจมนัสชัย 

 ๓๗๙ นางสาวอารียา  เพ็งประเสริฐ 

 ๓๘๐ นางสาวอ าภา  จากน่าน 

 ๓๘๑ นางสาวอุทัยวรรณ  คงรัตนวรรณ 

มหาวิทยาลัยนวมนิทราธิราช 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายสุรวุฒิ  ลีฬหะกร 

 ๒ นางธนาทิพย์  ตันติวัตนะ 

 ๓ นางสาวรัชดาพร  อัจฉริยาเพ็ชร 

 ๔ นางศิริวรรณ  ตั้งจิตกมล 

ประถมาภรณช์้างเผอืก 

 ๑ นายจิระพงษ์  อังคะรา 

 ๒ นายบูรพา  กาญจนบัตร 

 ๓ นายพฤกษ์  ไชยกิจ 

 ๔ นายเมษัณฑ์  ปรมาธิกุล 

 ๕ นายศุภกานต์  เตชะพงศธร 

 ๖ นางสาวกันยรัตน์  กตัญญู 



 หน้า   ๓๐๖ (เล่มที่  ๑/๑) 
เล่ม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑   ข ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 

 ๗ เรือเอกหญิง ชาดากานต์  ผโลประการ 

 ๘ ร้อยเอกหญิง ปนัดดา  สุวรรณ 

 ๙ นางสาวพุทธิพร  จิระธนากร 

 ๑๐ นางสาวสว่างจิต  สุรอมรกูล 

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

 ๑ นายประยุทธ  ศิริวงษ์ 

 ๒ นายสาธิต  เที่ยงวิทยาพร 

 ๓ นางนิจวรรณ  เกิดเจริญ 

 ๔ นางสาวยุภาพร  อมรชัยเจริญสุข 

 ๕ นางวรางคณา  มั่นสกุล 

 ๖ นางวรุณา  กลกิจโกวินท์ 

 ๗ นางสาวสุภัทศรี  เศรษฐสินธุ์ 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ์

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 

๑  นายนธิิ  มหานนท ์

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 

 ๑ นางพรพิศ  เพชรเจริญ  ๒ นางอรวรรณ  พันธุ์เปรื่อง 

มหาวชิรมงกุฎ 

 ๑ นายณัฏฐกฤษฎ์  วงศ์เจริญ 

 ๒ นายทนงศักดิ์  สุระค าแหง 

 ๓ นายนพรัตน์  ทวี 

 ๔ นายปกาสิต  จ าเรือง 

 ๕ นายประสิทธิผล  ยูวะเวส 

 ๖ นายมาณิช  อินทฉิม 

 ๗ นายศิโรจน์  แพทย์พันธุ์ 

 ๘ นายสาธิต  ประเสริฐศักดิ์ 

 ๙ นายอรุณ  ลายผ่องแผ้ว 

 ๑๐ ว่าที่ร้อยต ารวจตรี อาพัทธ์  สุขะนันท์ 

 ๑๑ นางฑิฆัมพร  กาญจโนภาศ 

 ๑๒ นางสาวตวงรัตน์  เลาหัตถพงษ์ภูริ 

 ๑๓ นางนงนุช  เศรษฐบุตร 

 ๑๔ นางสาวนิสา  เหลืองทองค า 

 ๑๕ นางบุณฑริกา  ชุณหะนันทน์ 

 ๑๖ นางพรรษมนต์  ไทยวัฒนานุกูล 

 ๑๗ นางมาลินี  คงรื่น 

 ๑๘ นางสาวรินรัตน์  นฤภัยพิทักษ์ 



 หนา   ๑ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง   พระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณอนัเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือก 

และเครื่องราชอิสริยาภรณอนัมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย 

ชั้นต่ํากวาสายสะพาย 

ประจําป  ๒๕๖๓ 
 

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูย่ิงชางเผือก   

และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย  ชั้นต่ํากวาสายสะพาย  เนื่องในโอกาส   

พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  วันท่ี  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  รวมทั้งส้ิน  ๗๗๑,๗๓๐  ราย   

ดังรายนามทายประกาศนี ้

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา 

นายกรฐัมนตร ี



 หนา   ๒๑ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๗ นายสมชาย  จําปาทอง   

 ๘ นายอนุชิต  บุญจันทรคง 

 ๙ นายอภิยุกต  อํานวยกาญจนสิน 

 ๑๐ นายอุษิณ  วิโรจนเตชะ   

 ๑๑ นางสาวกนกวรรณ  บัวผุด 

 ๑๒ นางสาวกุลชลี  โหมดพลาย 

 ๑๓ นางสาวเขมรุจิ  โตอินทร 

 ๑๔ นางสาวขัตติยา  วิสารัตน 

 ๑๕ นางสาวธารทิพย  ศรีสันติสุข 

 ๑๖ นางนาฏนดา  จันทรสุข 

 ๑๗ นางสาวประวีณาภรณ  อรุณรัตน   

 ๑๘ นางสาวปญชาน  ศรีสังข 

 ๑๙ นางสาวพวงพิศ  วิเศษสุวรรณภูมิ 

 ๒๐ นางมาลิสา  โคกมวง 

 ๒๑ นางสาวเรวดี  แกวมณี 

 ๒๒ นางสาววรนารถ  มีภูมิรู 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๖  ราย)

 ๑ นายธนภณ  พูลวาสน 

 ๒ นายนเรศ  กิจจาพัฒนพันธ 

 ๓ นายนรา  สวนแกว 

 ๔ นางสาวจันทิมา  ยาเกิ้น   

 ๕ นางสาวจุฑาทิพย  ศิริพงษ 

 ๖ นางสาวญาดา  วองวัฒนากูล 

 ๗ นางสาวณัฏฐวารี  นอยบุญญะ 

 ๘ นางสาวทิพจุฑา  รวบยอด   

 ๙ นางสาวนิสกา  มวงพัฒน 

 ๑๐ นางสาวประภาพร  สุขเกษม 

 ๑๑ นางสาวประวรีา  โพธิสุวรรณ 

 ๑๒ นางสาวพัชราวดี  คํารอด 

 ๑๓ นางสาวภูริตา  มณียม 

 ๑๔ นางสาววรนาถ  ดานผดุงทรัพย 

 ๑๕ นางสาววิลาวัลย  ฤทธิกาญจน 

 ๑๖ นางศุภวรรณ  เทอดเกียรติ์บูรณะ 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นางสาวศวิพร  พราหมณเวทอดุม 

กรุงเทพมหานคร 
สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๕๙๖  ราย)

 ๑ นายกมล  มีแปน 

 ๒ นายกรกริช  สุคันธมาลัย 

 ๓ นายกรณพล  ทองศรี 

 ๔ นายกฤษฎ์ิ  จันทรัตน 

 ๕ นายกันตินันท  จําปาแพง 

 ๖ นายการุญ  ฤทธิคง 



 หนา   ๒๒ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๗ นายกิจมนตเทพ  ชูสงค 

 ๘ นายกุมฤทธิ์  สุทธินุน 

 ๙ นายเกียรติวิสุทธิ์  เพ็ชรหมื่นไวย 

 ๑๐ นายเกียรติศักดิ์  ภิรมยแกว 

 ๑๑ วาที่รอยเอก โกวิท  อามาตย 

 ๑๒ นายไกรภพ  ศักดิ์ถาพร 

 ๑๓ นายไกรสิทธิ์  ทองโชค 

 ๑๔ นายขจร  เสือนิล 

 ๑๕ วาที่รอยตรี ขจรศักดิ์  วิจิตรไพศาล   

 ๑๖ นายคณพศ  บุญโพธิ์ชา 

 ๑๗ นายคณาสิทธิ์  หลายศิริเรืองไร 

 ๑๘ นายคมพศิษฏ  ประไพศิลป 

 ๑๙ นายคมศักดิ์  บัวศรี 

 ๒๐ นายคุณากร  พรมนอย 

 ๒๑ นายจักรกฤช  เจินเทินบุญ 

 ๒๒ นายจักรพงศ  พุมกุมาร 

 ๒๓ นายจําลอง  ทองพลับ 

 ๒๔ นายจิตวิสุทธิ์  วงษคําจันทร 

 ๒๕ นายจีระศักดิ์  หงษแปด 

 ๒๖ นายเจริญวัตร  พุทธอราม 

 ๒๗ นายเจษฎา  จุฑาวิจิตร 

 ๒๘ นายฉัตรชัย  อังสุเชษฐานนท 

 ๒๙ นายเฉลา  ชาวยศ 

 ๓๐ นายเฉลิม  ภูมิบัลลังก 

 ๓๑ นายเฉลียว  เฝอชาติ 

 ๓๒ นายชโย  ทองศรี 

 ๓๓ นายชัยพร  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 

 ๓๔ นายชัยวุฒิ  แจงจรัส   

 ๓๕ นายชาญชิต  มหาเทียน 

 ๓๖ นายชาญวิทย  สุขอราม 

 ๓๗ นายชานนทณัฏฐ  วินิจฉัย 

 ๓๘ นายชุมพล  เอมเจริญ 

 ๓๙ นายชุมสาย  เย็นแข 

 ๔๐ นายชูเกียรติ  ชมกล่ิน 

 ๔๑ นายชูเกียรติ  วงศจันทร 

 ๔๒ นายเชาวลิต  ล้ิมสวัสดิ์   

 ๔๓ นายโชคชัย  ปดถามา 

 ๔๔ นายญาณพล  นวลปาน 

 ๔๕ นายฐาปกรณ  อุปทุม 

 ๔๖ นายฐาปกิต  สิงหมณี 

 ๔๗ นายณภัทร  ศิริโรจน 

 ๔๘ นายณยศ  อารีราษฎร 

 ๔๙ วาที่รอยตรี ณรงค  กานตฎีกานนท 

 ๕๐ นายณรงคศักดิ์  ชาวเรือ 

 ๕๑ นายณัฐชนนท  ชญานธนวิชญ 

 ๕๒ นายณัฐพนธ  พอคา 

 ๕๓ นายณัฐพล  ฉิมมี 

 ๕๔ นายณัฐวุฒิ  กิ่งแกว 

 ๕๕ นายณัฐวุฒิ  อยูพุม 

 ๕๖ นายเตชนิธิ  สุขสบาย 



 หนา   ๒๓ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๕๗ นายทนุธรรม  หนูเพชร 

 ๕๘ วาที่รอยตรี ทวีศักดิ์  สุวรรณสุข 

 ๕๙ นายทศพล  ศิวิลัย   

 ๖๐ นายทองพูล  บุตรหึง 

 ๖๑ นายธนกรณ  คําปอง 

 ๖๒ นายธนพล  ภูมิสามพราน 

 ๖๓ นายธนวรรธน  จงสอน 

 ๖๔ นายธรรมรัฐ  แสนมาตย 

 ๖๕ นายธรรมรัตน  ขันธพัฒน 

 ๖๖ นายธวัชชัย  ศรีแสง 

 ๖๗ นายธวัตรชัย  ทวิติยกุล 

 ๖๘ นายธีรศักดิ์  แสงนิล 

 ๖๙ นายนครินทร  ณ พัทลุง 

 ๗๐ นายนพดล  พืชสิงห 

 ๗๑ นายนพพร  บุตรแพ 

 ๗๒ นายนพภค  ระเวกโฉม 

 ๗๓ นายนรินทรธัช  จันดี 

 ๗๔ นายนเรศ  ไมหอม 

 ๗๕ นายนฤพล  เวชกรบริรักษ 

 ๗๖ นายนัตชัย  ทัพเจริญ 

 ๗๗ นายนิมิตร  กรุดนิต 

 ๗๘ วาที่รอยตรี นิรุตติ์  ทรัพยนราธร 

 ๗๙ นายนิสันต  เที่ยงผดุง 

 ๘๐ นายบรรลือ  คลายปกษี 

 ๘๑ นายบัญชา  ชูทอง 

 ๘๒ นายบัณฑิต  พูลกลับ 

 ๘๓ นายบุญประกอบ  เกาเล็ก 

 ๘๔ นายปกรพัฒน  ทองแสง 

 ๘๕ นายปพน  เดชบวรกุล 

 ๘๖ วาที่รอยตรี ปภังกร  พิมเสน 

 ๘๗ นายปรเมศวร  วงศปภาวิชญ 

 ๘๘ นายประจวบ  นอยอามาตย 

 ๘๙ นายประชา  ทองแกว 

 ๙๐ นายประชา  พินิจกุล 

 ๙๑ นายประณต  เกาสําราญ 

 ๙๒ นายประดิชญา  ปูชะพันธ 

 ๙๓ นายประทุม  บุตรโสม 

 ๙๔ นายประมวล  แสงแกวศรี 

 ๙๕ นายประสมทรัพย  บุญเลิศ 

 ๙๖ นายปราการ  กิมวังตะโก 

 ๙๗ นายปราโมทย  รอดดารา 

 ๙๘ นายปอมเพชร  รุจิราตุลธร 

 ๙๙ นายปยชน  ผูทรงธรรม 

 ๑๐๐ นายปยวัฒน  สายแสง 

 ๑๐๑ นายปยสวัสดิ์  ไชยยะ 

 ๑๐๒ นายปยะพงษ  ปุนอุดม 

 ๑๐๓ นายปยะศักดิ์  โพธิศิริรุจนากร 

 ๑๐๔ นายปุญญศักดิ์  สุดดี 

 ๑๐๕ นายพงพันธุ  ชื่นอารมณ 

 ๑๐๖ นายพงศนรินทร  คงชู 



 หนา   ๒๔ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๑๐๗ นายพงศภาน ุ กรนุม 

 ๑๐๘ นายพงษพัฒน  อินทรทรัพย 

 ๑๐๙ นายพนม  ย้ิมศรี 

 ๑๑๐ นายพนม  อนุวงศ ณ ลําพูน 

 ๑๑๑ นายพนมไพร  โยธิกุล 

 ๑๑๒ นายพรชัย  ชูชัยวุฒิพงศ 

 ๑๑๓ นายพลภัทร  ฉลาดแยม 

 ๑๑๔ นายพัฒนพล  มูลตระกูล 

 ๑๑๕ นายพิทักษ  รักษารมย 

 ๑๑๖ นายพิเศษ  ย้ิมแยม 

 ๑๑๗ นายพิษณุ  พุฒิเลอพงศ 

 ๑๑๘ นายพิสิษฐ  สถานทรัพย 

 ๑๑๙ นายพิสูจน  คงคา 

 ๑๒๐ นายพีรศัณย  ลุนะหา 

 ๑๒๑ นายไพบูลย  สุมงคล 

 ๑๒๒ นายไพโรจน  หุตบัวรัตน 

 ๑๒๓ นายภาณุพันธ  ปนชัย 

 ๑๒๔ นายภาสพงศ  สุณัฐพงศ 

 ๑๒๕ นายภิรมย  พานจันทร 

 ๑๒๖ นายภูวดล  สายเสมา 

 ๑๒๗ นายภูศิษฏ  เจริญสรอยแกว 

 ๑๒๘ นายมงคล  พิทูรกิจจา 

 ๑๒๙ นายมงคลชนก  ปุณณสิริพันธุ 

 ๑๓๐ นายมนตรี  ชมนา 

 ๑๓๑ นายมนตรี  ดาราฉาย 

 ๑๓๒ นายมนูญ  ศรีวิเศษ 

 ๑๓๓ นายมานพ  เพียวอยู 

 ๑๓๔ นายยุทธนา  ศรีแยมวงษ 

 ๑๓๕ นายรชต  สุวรรณไฉไล 

 ๑๓๖ นายรักษพงษ  รัตนพันธ 

 ๑๓๗ นายรังษี  เมืองเกษม 

 ๑๓๘ นายรัฐธนภัสส  เชื้อบานเกาะ 

 ๑๓๙ นายรัฐธนินท  วัฒนกมลสิทธิ์ 

 ๑๔๐ นายฤกษดี  วิศาลอรรถกิจ 

 ๑๔๑ นายเลิศศักดิ์  เหลาวิโรจนสกุล 

 ๑๔๒ นายโลมฤทธิ์  ไชยแสง 

 ๑๔๓ นายวงศกร  ยอดทองดี 

 ๑๔๔ นายวรกิจ  ศรีกสิกรณ 

 ๑๔๕ นายวรพงศ  ไชยมีสุข 

 ๑๔๖ นายวรลภย  ชองคําปอน 

 ๑๔๗ นายวสันต  ดิษฐสุวรรณ 

 ๑๔๘ นายวัฒนะ  โรจนสุวรรณ 

 ๑๔๙ นายวันชัย  พิมทอง 

 ๑๕๐ นายวันลพ  ไกรครุฑ 

 ๑๕๑ นายวาตะ  บุณยเทพ 

 ๑๕๒ นายวาน  อุทัยศรี 

 ๑๕๓ นายวิจิตร  นพพรพิทักษ   

 ๑๕๔ นายวิทยา  นันทะศรี 

 ๑๕๕ นายวิสุทธิ์  เริ่มสอน 

 ๑๕๖ นายวีระศักดิ์  กล่ินคลาย 



 หนา   ๒๕ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๑๕๗ นายวุฒิศักดิ์  กาวชู 

 ๑๕๘ นายศรัณย  เจริญศรีเมือง 

 ๑๕๙ นายศักดิ์ชัย  ตายแสง 

 ๑๖๐ นายศักดิ์ชัย  ใสสุข 

 ๑๖๑ นายศิระ  งามสําโรง 

 ๑๖๒ นายศิริชัย  ตายแสง 

 ๑๖๓ นายเศรษฐพงศ  นิมิตกิจจรูญ 

 ๑๖๔ นายสงกรานต  คงประเสริฐ 

 ๑๖๕ นายสมเกียรติ  สกุลแกว   

 ๑๖๖ นายสมเจตน  ศรีงามดี 

 ๑๖๗ นายสมบัติ  จอยรุง 

 ๑๖๘ นายสมพจน  ชุมชูจันทร 

 ๑๖๙ นายสมพล  ชัชวงษ 

 ๑๗๐ นายสมศักดิ์  กองไชย 

 ๑๗๑ นายสมศักดิ์  หาญยุทธ 

 ๑๗๒ นายสมาธิ  อรุณฉัตร 

 ๑๗๓ นายสรนพ  กนกฤทัยพันธ 

 ๑๗๔ นายสรวิชย  ไพรวนารมณ 

 ๑๗๕ นายสรศิริ  พาขุนทด 

 ๑๗๖ นายสราวุธ  กงพาน 

 ๑๗๗ นายสราวุธ  เกษสุวรรณ   

 ๑๗๘ นายสฤษดิ์  ถิรเขมกุล 

 ๑๗๙ นายสัณชัย  รัตนพงษ 

 ๑๘๐ นายสาธิต  มีสัตยธรรม 

 ๑๘๑ นายสาธิต  ย่ิงยวด 

 ๑๘๒ นายสาธิน  เจริญชัย 

 ๑๘๓ นายสามารถ  อาภาวุฒิชัย 

 ๑๘๔ นายสายันณ  เกาะทอง 

 ๑๘๕ นายสาโรจน  ศรีนิล 

 ๑๘๖ นายสิทธิชัย  ชาญจอหอ 

 ๑๘๗ นายสิทธิเดช  พิมอวน 

 ๑๘๘ นายสิทธิศักดิ์  สุทธเตมีย 

 ๑๘๙ นายสิริพงศ  แจงรัศมีกาล 

 ๑๙๐ นายสุชาติ  คําภาพงษ 

 ๑๙๑ นายสุชาติ  เตชะลาภา 

 ๑๙๒ นายสุพงษ  สิริหิรัณยานนท 

 ๑๙๓ นายสุพน  วรรณรัตน 

 ๑๙๔ นายสุพรรณ  นนธิจันทร 

 ๑๙๕ นายสุรเจตน  ปานจันทร 

 ๑๙๖ นายสุรวุฒิ  ไพบูลย 

 ๑๙๗ นายสุรสิทธิ์  บรรจุสุวรรณ 

 ๑๙๘ นายสุรัตน  เจริญรุงเรือง 

 ๑๙๙ นายสุรัตน  เปยมศิริ 

 ๒๐๐ นายสุรุจ  รักแฟน 

 ๒๐๑ นายสุวัฒน  ภูมหภิญโญ 

 ๒๐๒ นายสุวิทย  ชีวะพันธ 

 ๒๐๓ นายสุวิทย  สิงหกระโจม 

 ๒๐๔ นายเสนห  เอมวรรธนะ 

 ๒๐๕ นายเสรี  สุชาฎา 

 ๒๐๖ นายแสวง  จันทพันธ 



 หนา   ๒๖ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๒๐๗ นายแหวน  เพ็ชรตะกั่ว 

 ๒๐๘ นายอกนิษฐ  ยืนยง 

 ๒๐๙ นายองอาจ  รัตนอานุภาพ 

 ๒๑๐ นายองอาจ  ศรีพรม 

 ๒๑๑ นายอนิรุทธ  ธรรมาธิกุล 

 ๒๑๒ นายอนุชิต  สาสะกุล 

 ๒๑๓ นายอภิชาติ  สุวรรณรัตน 

 ๒๑๔ นายอมรเทพ  โมราศิลป 

 ๒๑๕ นายอราม  ชื่นเจริญ 

 ๒๑๖ นายอัครเดช  สงแสง 

 ๒๑๗ นายอิทธิพัทธ  เล็กชลยุทธ 

 ๒๑๘ นายอุดมศักดิ์  ไวชะโยดม 

 ๒๑๙ นายอุทัย  สัมพันธ 

 ๒๒๐ นายเอกรินทร  อินทรสุวรรณ 

 ๒๒๑ นายเอกฤทธิ์  จ่ันตระกูล 

 ๒๒๒ นางสาวกชณิช  เวชกาญจนากุล 

 ๒๒๓ นางกนกภรณ  เสนาชุม 

 ๒๒๔ นางกนกวรรณ  มโนรัตนสกุล 

 ๒๒๕ นางสาวกนกวรรณ  ฤดีพงศไพศาล   

 ๒๒๖ นางกนิษฐา  ไทยเจริญ 

 ๒๒๗ นางสาวกมลลักษณ  กองเปง 

 ๒๒๘ นางสาวกมลวรรณ  ไวยรัชพานิช 

 ๒๒๙ นางกรรณภิรมย  บุญมี 

 ๒๓๐ นางสาวกรรณิการ  สมวิชา 

 ๒๓๑ นางสาวกฤตติญา  กิจคม 

 ๒๓๒ นางสาวกัญญา  ปาณินท 

 ๒๓๓ นางกัญญา  วิจิตรจิตเลิศ 

 ๒๓๔ นางสาวกัญญารัตน  เสือผอง 

 ๒๓๕ นางสาวกัญฐพัทฬ  ทาวดี 

 ๒๓๖ นางกัณจนา  งามนอย 

 ๒๓๗ นางสาวกันตกนิษฐ  ตั้งวงษเลิศ 

 ๒๓๘ นางสาวกัลยา  บุญแดง 

 ๒๓๙ นางสาวกาญจนา  สูชัยยะ 

 ๒๔๐ นางสาวกุลวดี  ศิวิโรจน 

 ๒๔๑ นางสาวขนิษฐา  นิรังศรรณ 

 ๒๔๒ นางขนิษฐา  รุงเจริญ 

 ๒๔๓ นางขวัญเรือน  เสนาประทุม 

 ๒๔๔ นางสาวคหวรรณวนัช   

  พิพัฒมงคลสกุล 

 ๒๔๕ นางสาวคัทยา  วิจิตรพันธุ 

 ๒๔๖ นางสาวคันธริยา  โสชาติ 

 ๒๔๗ นางสาวจรรยา  เกษแกว 

 ๒๔๘ นางจรัญพร  วัชรพนมชัย 

 ๒๔๙ นางสาวจรินทร  มีทรัพยไพศาล 

 ๒๕๐ นางจอมขวัญ  โรหิตเสถียร 

 ๒๕๑ นางจันทรเพ็ญ  พูลสาริกิจ 

 ๒๕๒ นางสาวจันทรัตน  จันทรสาขา 

 ๒๕๓ นางจันทิมา  เชี่ยวธัญญกิจ 

 ๒๕๔ นางสาวจารุณี  แสงรื่น 

 ๒๕๕ นางสาวจิตพิมาน  เลหประเสริฐ 



 หนา   ๒๗ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๒๕๖ นางจินตณาพร  หอมแชม 

 ๒๕๗ นางสาวจินตนา  เมาะลาษี 

 ๒๕๘ นางจินตนาภรณ  เรืองรองสุรังค 

 ๒๕๙ นางจิราพร  ชางแกว 

 ๒๖๐ นางจิราภรณ  ณะแกว 

 ๒๖๑ นางจิราภรณ  พลากร   

 ๒๖๒ นางสาวจิราภรณ  โพธิ์เงินนาค 

 ๒๖๓ นางสาวจิราภรณ  วีระชาติ 

 ๒๖๔ นางสาวจิราภรณ  อัคษร 

 ๒๖๕ นางสาวจุฑามาศ  จันทรศารทูล 

 ๒๖๖ นางสาวจุฬารัตน  นครหาญ 

 ๒๖๗ นางสาวเจียมจิต  จิรัฐตรีทิพ 

 ๒๖๘ นางใจแกว  คําวิเศษ 

 ๒๖๙ นางสาวใจหนึ่ง  นวมงาม 

 ๒๗๐ นางสาวฉันทนา  งามถิ่น 

 ๒๗๑ นางสาวชญานนันท  วรดรเกียรติวรา 

 ๒๗๒ นางชญานันท  คูหา 

 ๒๗๓ นางสาวชนพร  สุขศิริ 

 ๒๗๔ นางสาวชนัญญา  เครือคลาย 

 ๒๗๕ นางสาวชนาภา  ทังเฮียง 

 ๒๗๖ นางชนิตา  ธนาวิจิตร 

 ๒๗๗ นางสาวชลดา  กมลรัตน 

 ๒๗๘ นางสาวชลธิชา  ธาราไทย 

 ๒๗๙ นางสาวชลธิชา  พวงมาลี 

 ๒๘๐ นางสาวชลิดา  ออนนอม 

 ๒๘๑ นางชลิตา  ธนชัยพร 

 ๒๘๒ นางสาวชลิศา  เนตรประไพ 

 ๒๘๓ นางสาวชุตินธรา  โสวัณณะ 

 ๒๘๔ นางสาวชุติมา  พงศดานเพชร 

 ๒๘๕ นางชุติมา  ศิริพันธ 

 ๒๘๖ นางสาวชุลีพร  พูลสวัสดิ์ 

 ๒๘๗ นางสาวญาณี  กุลบาง 

 ๒๘๘ นางสาวฐิตารีย  พวงดวงงาม 

 ๒๘๙ นางสาวฐิติมา  เลิศรุงเรืองชัย 

 ๒๙๐ นางสาวฑีราภรณ  นาโสก 

 ๒๙๑ นางสาวณชปพัชร  เดชทิม 

 ๒๙๒ นางณปภัช  ละออเอี่ยม 

 ๒๙๓ นางณมญ  มีสกุล 

 ๒๙๔ สิบตํารวจโทหญิง ณัฏฐชยธร   

  ธนากรจารุวิทย 

 ๒๙๕ นางณัฏฐทิตา  รุงรัตนพิทักษ 

 ๒๙๖ นางสาวณัฏฐนันท  เจริญทั้งทรัพย 

 ๒๙๗ นางสาวณัฏฐพรรณญ  โพธิ์สุข 

 ๒๙๘ นางสาวณัฏฐา  หิรัญรัตน 

 ๒๙๙ นางสาวณัฐธยาน  ศรีบางจาด 

 ๓๐๐ นางสาวณัฐพิมล  สิริภัครัตติกุล 

 ๓๐๑ นางสาวณัฐภัท  ชัยรัตน 

 ๓๐๒ นางสาวณัฐรดา  เชียงฉิน 

 ๓๐๓ นางสาวณัฐรินทร  พัฒนธนวิโรฒ 

 ๓๐๔ นางสาวณัฐวรรณ  สุขแสวง 



 หนา   ๒๘ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๓๐๕ นางสาวณัสณิสาฒ  มาเสม 

 ๓๐๖ นางสาวณิชกมล  ขจรบุญ 

 ๓๐๗ นางดวงใจ  วิมานทอง 

 ๓๐๘ นางสาวดวงตา  กาญจนดุล 

 ๓๐๙ นางดวงพร  เสกสุวงศ 

 ๓๑๐ นางดวงสุดา  แกวประดับ 

 ๓๑๑ นางสาวดาหวัน  บุญบํารุง 

 ๓๑๒ นางดุษฎี  สาสีดา 

 ๓๑๓ นางสาวตองจิต  นามประดิษฐ 

 ๓๑๔ นางสาวถนอม  ตาลสถิตย 

 ๓๑๕ นางสาวทรรศบงกช  ศรีคงศรี 

 ๓๑๖ นางทวีพร  ธงพานิช 

 ๓๑๗ นางทัศนีย  รอดไพฑูรย 

 ๓๑๘ นางทัศนีย  สกุลเมตตาธรรม 

 ๓๑๙ นางสาวทิพยชนม  เตาทอง 

 ๓๒๐ นางสาวทิพยาภา  จาดอุไร 

 ๓๒๑ นางสาวทิพวรรณ  สุทธิ 

 ๓๒๒ นางสาวทิวา  เที่ยงตรงดี 

 ๓๒๓ นางสาวทิษารัตน  พ่ึงโพธิ์ 

 ๓๒๔ นางเทวี  วิสุทธิพิชัยพันธุ 

 ๓๒๕ นางสาวธมกร  บุญศักดิ์ดี 

 ๓๒๖ นางสาวธริศนา  อํานวยสุข 

 ๓๒๗ นางสาวธัญกมล  พรพัชรพล 

 ๓๒๘ นางสาวธัญญาพร  เขตตนนท 

 ๓๒๙ นางสาวธัญญารัตน  อุดมพันธ 

 ๓๓๐ นางสาวธีระญา  สืบสาย 

 ๓๓๑ นางสาวนงลักษณ  โกมลศรี 

 ๓๓๒ นางนงลักษณ  ตั้งจิตอภิชัย 

 ๓๓๓ นางสาวนงลักษณ  อัยแกว 

 ๓๓๔ นางสาวนภาภรณ  แสงสุวอ   

 ๓๓๕ นางนฤมล  ขอดอนุ   

 ๓๓๖ นางนฤมล  พันศิริ 

 ๓๓๗ นางสาวนฤมล  อังคสุรกร 

 ๓๓๘ นางสาวนวลชนก  ระเห็จหาญ 

 ๓๓๙ นางนอมจิต  ภูวิชิต 

 ๓๔๐ นางนันทกา  รักจรรยาบรรณ 

 ๓๔๑ นางสาวนันทญา  เขียวแสวง 

 ๓๔๒ นางนันทนา  ชาวยศ 

 ๓๔๓ นางสาวนันทวรรณ  ไมหนายกิจ 

 ๓๔๔ นางสาวนันทิกา  กิจกลา 

 ๓๔๕ นางสาวนันทิยา  ลาครัวซ 

 ๓๔๖ นางสาวน้ํามนต  บัวสอน 

 ๓๔๗ นางสาวนิภาพร  เอี่ยมเจริญ 

 ๓๔๘ นางสาวนิภาพรรณ  พานิช 

 ๓๔๙ นางสาวนิรชร  เทพหน ู

 ๓๕๐ นางสาวนิรมล  เต็มเปยม 

 ๓๕๑ นางนิระมล  วิมาลา 

 ๓๕๒ นางนิศานาถ  กําเนิดสินธุ   

 ๓๕๓ นางนิสาวรรณ  พรมเมตตา 

 ๓๕๔ นางสาวนุจรินทร  เกษากิจ 



 หนา   ๒๙ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๓๕๕ นางสาวนุธาทิพย  เรืองสวาง 

 ๓๕๖ นางสาวบรรยงค  กําทรัพย 

 ๓๕๗ นางสาวบังอร  กล่ินจันทรกล่ัน 

 ๓๕๘ นางสาวบานเย็น  มีมุข 

 ๓๕๙ นางสาวบุญสิตา  เกตุวงศ 

 ๓๖๐ วาที่รอยตรีหญิง บุษบา  หมวดเมือง 

 ๓๖๑ นางบุษราภรณ  รมเลิศสุข 

 ๓๖๒ นางสาวเบญจพิช  กลมเกลียวญาติ 

 ๓๖๓ นางสาวเบญจมาศ  กาศสนุก 

 ๓๖๔ นางสาวเบญจมาศ  ผัดผอง 

 ๓๖๕ นางสาวเบ็ญจา  นับเนืองทรัพย 

 ๓๖๖ นางสาวเบญยาณี  มัสอิ 

 ๓๖๗ นางสาวใบราวี  ธรรมวงษา 

 ๓๖๘ นางปนัดดา  วิเศษรจนา 

 ๓๖๙ นางสาวปนิตา  สุดสาคร   

 ๓๗๐ นางสาวปนิษฐา  ปฏิเมธา 

 ๓๗๑ นางสาวประภาภรณ  พลายมณี 

 ๓๗๒ นางสาวปราณี  บุญทองแกว 

 ๓๗๓ นางปรานอม  ดิษยะกมล 

 ๓๗๔ นางสาวปริยานุช  สามงามอินทร 

 ๓๗๕ นางสาวปรีดา  สงแทน 

 ๓๗๖ นางสาวปรียา  ทองมา 

 ๓๗๗ นางสาวปรียา  รัตนชาคริต 

 ๓๗๘ นางปรียานิธิ  เฟองขจร 

 ๓๗๙ นางสาวปรียามาศ  จันมีอน 

 ๓๘๐ นางสาวปวริศา  โทสันทัด 

 ๓๘๑ นางสาวปวีณา  เจริญวัฒน 

 ๓๘๒ นางปญจาภรณ  รัตนกถิกานนท 

 ๓๘๓ นางสาวปทนีพร  สุธีระ   

 ๓๘๔ นางสาวปทมา  สุรวัตร   

 ๓๘๕ นางสาวปานทิพย  ชาวปลายนา 

 ๓๘๖ นางสาวปาริชาติ  ธนะสิงห 

 ๓๘๗ นางปติพูน  วิมลกิตติพงศ 

 ๓๘๘ นางสาวปยธิดา  ไหมทอง 

 ๓๘๙ นางสาวปยนุช  แกวคํารอด 

 ๓๙๐ นางสาวปยลักษณ  แสงศิลา 

 ๓๙๑ นางปยวรรณ  บริบูรณ 

 ๓๙๒ นางปูริดา  สุวรรณนที 

 ๓๙๓ นางเปมิกา  ไหมวัด 

 ๓๙๔ นางสาวผุสดี  นาคบัว 

 ๓๙๕ นางพจมาศ  แซล้ี 

 ๓๙๖ นางสาวพนิตา  มณีนารถ 

 ๓๙๗ นางสาวพรทิพย  จันทรกระจาง 

 ๓๙๘ นางสาวพรทิพย  ชํานิกลา 

 ๓๙๙ นางสาวพรประพันธ  เจริญภักดี 

 ๔๐๐ นางพรพรรษา  พันธุพิทยุตม 

 ๔๐๑ รอยตํารวจตรีหญิง พรพรรษา  รักซื่อ   

 ๔๐๒ นางสาวพรพิมล  บุญคชา 

 ๔๐๓ นางสาวพฤฒินันทน  รอดทอง 

 ๔๐๔ นางสาวพลอยนภัส  พัฒนธนัย 



 หนา   ๓๐ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๔๐๕ นางพวงผกา  เพ็งลาย 

 ๔๐๖ นางพัชรา  ยอดทองดี 

 ๔๐๗ นางสาวพัชรินทร  รุจิรัตนมณี 

 ๔๐๘ นางสาวพัชรินทร  อักษรนิตย 

 ๔๐๙ นางพัชรี  อินทีวงศ 

 ๔๑๐ นางพัชรีญา  รอดเจริญ 

 ๔๑๑ นางพันธทิพา  ศรีไทย 

 ๔๑๒ นางสาวพัสพิชชา  ทองจีราอนันต 

 ๔๑๓ นางสาวพาณี  บุญตวง 

 ๔๑๔ นางสาวพิตตินันท  แสนสิงห 

 ๔๑๕ นางสาวพีรดา  จันทรวงศ 

 ๔๑๖ นางสาวพุทธชาติ  แอนโก 

 ๔๑๗ นางสาวเพชรรุง  นิ่มนคร 

 ๔๑๘ นางสาวไพรวัลย  พันธโกศล 

 ๔๑๙ นางไพลิน  ตันติรักษา 

 ๔๒๐ นางภคมาศก  ปทมสิงห ณ อยุธยา 

 ๔๒๑ นางสาวภรินทร  สิงหศิริ 

 ๔๒๒ นางสาวภัคภร  วัฒนกูล 

 ๔๒๓ นางสาวภัคภร  แสงศิวะฤทธิ์ 

 ๔๒๔ นางภัททญาณี  โอรัตนปญญา 

 ๔๒๕ วาที่รอยตรีหญิง ภัทรนิษฐ  คงเจริญ 

 ๔๒๖ นางสาวภัทรรฏัฐ  พจนากรภาส 

 ๔๒๗ นางภัทรวรินทร  มากเพ็ง 

 ๔๒๘ นางสาวภัทราพร  วชิรนิธิไพบูลย   

 ๔๒๙ นางสาวภาสกร  ภูมลี 

 ๔๓๐ นางสาวภาสินี  มิตรอารีย 

 ๔๓๑ นางสาวภูริสาร  ชัชวาลา 

 ๔๓๒ นางภูษณิศา  มั่งคั่ง 

 ๔๓๓ นางสาวมณีรัตน  ศรีกําเหนิด 

 ๔๓๔ นางสาวมยุรินทร  เตชะเชวงกุล 

 ๔๓๕ นางสาวมะลิวัลย  โนคํา 

 ๔๓๖ นางมัณฑนา  แกวยม 

 ๔๓๗ นางสาวมินลตรา  เสือเล็ก 

 ๔๓๘ นางสาวยมนา  จรรยา 

 ๔๓๙ นางยุพเรศ  ทัตตะวร 

 ๔๔๐ นางสาวยุวดี  ชาญณรงค 

 ๔๔๑ นางยุวดี  บุญเปยม 

 ๔๔๒ นางสาวยุวดี  สุภานิตย 

 ๔๔๓ นางสาวรจนา  นันทิชุติมา 

 ๔๔๔ นางสาวรติมา  พรหมทอง 

 ๔๔๕ นางรสสุคนธ  ชาติประเสริฐ 

 ๔๔๖ นางสาวรสสุคนธ  สรายทอง 

 ๔๔๗ นางสาวระพีพรรณ  พุทธาน ุ

 ๔๔๘ นางสาวรัชฎา  มณีวงศ 

 ๔๔๙ นางสาวรัชฎาพร  บุตรเพ็ชร 

 ๔๕๐ นางสาวรัชฎาภรณ  หงษภักดี   

 ๔๕๑ นางรัชนี  ไกแกวกาญจนา 

 ๔๕๒ นางรัตญา  แสงรื่น 

 ๔๕๓ นางสาวรัตนพร  ตนพันธ 

 ๔๕๔ นางสาวรัสรินทร  ตันติพรธนพงษ   



 หนา   ๓๑ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๔๕๕ นางสาวรินทร  พานประเสริฐสม 

 ๔๕๖ นางสาวรุงทิพย  ทองชาติ 

 ๔๕๗ นางสาวรุงทิพย  อุนใจ 

 ๔๕๘ นางสาวรุงทิวา  เกตุสุวรรณ 

 ๔๕๙ นางสาวรุงมณี  สีนวลสด 

 ๔๖๐ นางสาวรุงระวี  ขําวิลัย 

 ๔๖๑ นางสาวเรวดี  แกวกลาง 

 ๔๖๒ นางสาวเรือนพร  บุญจินดาพันธ 

 ๔๖๓ นางสาวลลิดา  พุมแกว 

 ๔๖๔ นางลออ  ตั้นเสง 

 ๔๖๕ นางสาวละไม  สันควง 

 ๔๖๖ นางสาวลักขณา  คําภาค 

 ๔๖๗ นางลักษณา  มิตรประกอบโชค 

 ๔๖๘ นางสาวลาตรี  สุวรรณศรี 

 ๔๖๙ นางสาววรนุช  นรมาน 

 ๔๗๐ นางวรรณี  นะวันทุ 

 ๔๗๑ นางวรวรรณ  เทอดทัพพะนันต 

 ๔๗๒ นางสาววรินทร  กฤษณมิตร 

 ๔๗๓ นางสาววรีพร  โพธิ์นาค 

 ๔๗๔ นางสาววลัยพร  มั่นคง 

 ๔๗๕ นางสาววัชรา  พิชยสิริ 

 ๔๗๖ นางสาววัชรีพร  ลออุทัย 

 ๔๗๗ นางสาววันดี  หมูมาก 

 ๔๗๘ นางวันทนา  ตั้งเจริญนาน 

 ๔๗๙ นางวาสนา  ชมโฉม 

 ๔๘๐ นางสาววิชชุดา  แจงจรัส 

 ๔๘๑ นางสาววิภาวดี  ภัทรธิติพันธุ 

 ๔๘๒ นางสาววิมลศิริ  จิตรัก 

 ๔๘๓ นางวิไลรัตน  บุญมาก 

 ๔๘๔ นางวิไลลักษณ  แกวชิงดวง 

 ๔๘๕ นางสาววีณา  ทองประดิษฐ 

 ๔๘๖ นางสาวศกุนตลา  สงวนงาม   

 ๔๘๗ นางสาวศรัญญา  หลาเลิศกุล 

 ๔๘๘ นางศรีสอางค  มีทรัพย 

 ๔๘๙ นางสาวศรีอําไพ  ศรีมือดี 

 ๔๙๐ นางสาวศศิวิมล  สิรินันทเกตุ 

 ๔๙๑ นางสาวศันสนีย  หัสเสม 

 ๔๙๒ นางสาวศิริกานต  คุสินธุ 

 ๔๙๓ นางสาวศิริพร  ปราบหงส 

 ๔๙๔ นางศิริพร  สิงหศิริเจริญกุล 

 ๔๙๕ นางสาวศิริลักษณ  ชูทอง 

 ๔๙๖ นางสาวศิริวรรณ  ปล้ืมมาก 

 ๔๙๗ นางสาวศิริวรรณ  สมพันธแพ 

 ๔๙๘ นางสาวศิวพร  ยศตรา 

 ๔๙๙ นางสาวศิวาพร  ลิบวาณิชย 

 ๕๐๐ นางสาวศุภดา  อยูเล็ก 

 ๕๐๑ นางสาวศุภวรรณ  ปทุมพงศ 

 ๕๐๒ นางสาวศุภวรรณ  วรรณสุนทร 

 ๕๐๓ นางศุภาวีร  ดวงนาค 

 ๕๐๔ นางสกุลทิพย  วิวัฒนศรี 



 หนา   ๓๒ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๕๐๕ นางสาวสนธยา  พูนไธสง 

 ๕๐๖ นางสาวสมฤดี  โพธิ์เจริญ 

 ๕๐๗ นางสาวสมลักษณ  วงมณฑลขจร 

 ๕๐๘ นางสรวงศม  จตุทิพยคันธร 

 ๕๐๙ นางสาวสลักฤทัย  สีแดง 

 ๕๑๐ นางสาวสาธิตา  สุวรรณหงษ 

 ๕๑๑ นางสาวสายฝน  ปานคราม 

 ๕๑๒ นางสายฝน  สังขวงศ 

 ๕๑๓ นางสาวสาวิตรี  งามเมืองปก 

 ๕๑๔ นางสาวสาวิตรี  นุตะธนผล 

 ๕๑๕ นางสําเรียง  ตารมย 

 ๕๑๖ นางสินีนิตย  ทรัพยจรัสแสง 

 ๕๑๗ นางสาวสิริพร  พูพวง 

 ๕๑๘ นางสิริภรณ  สุวรรณโณ 

 ๕๑๙ นางสิริรัตน  นอยบัว 

 ๕๒๐ นางสาวสิรีธร  บุญคงมา 

 ๕๒๑ นางสาวสุกัญญา  พลอยเทศ 

 ๕๒๒ นางสาวสุกัญญา  ลิมปสุคนธ 

 ๕๒๓ นางสาวสุกัญญา  แสงจันทร 

 ๕๒๔ นางสาวสุกัญยา  หวยทราย 

 ๕๒๕ นางสาวสุชัญญา  กัจฉัปนันทน 

 ๕๒๖ นางสาวสุชาดา  บุญเรือน 

 ๕๒๗ นางสาวสุณิศา  สะตะมณี 

 ๕๒๘ นางสาวสุดาพร  พลเดช 

 ๕๒๙ นางสาวสุทธดา  บัวศรี 

 ๕๓๐ นางสาวสุธาณี  แกนจันทร 

 ๕๓๑ นางสาวสุธาสินี  ฤทธิศาสตร 

 ๕๓๒ นางสาวสุธาสินี  สีหนาท 

 ๕๓๓ นางสาวสุนิสา  ปนวิลัย 

 ๕๓๔ นางสาวสุนิสา  หาญวงค 

 ๕๓๕ นางสาวสุนีย  โชคธนะสกุลชัย 

 ๕๓๖ นางสุนีย  สุวรรณกิจ 

 ๕๓๗ นางสาวสุพิศษา  โหมดสกุล 

 ๕๓๘ นางสาวสุภาพร  ขาวละเอียด 

 ๕๓๙ นางสาวสุภาพร  พูลเจริญ 

 ๕๔๐ นางสุภาพร  โรจนสุวรรณ 

 ๕๔๑ นางสาวสุภาวดี  อินทรบํารุง 

 ๕๔๒ นางสุภี  เทียวประสงค 

 ๕๔๓ นางสาวสุมล  รัศมีสังข 

 ๕๔๔ นางสาวสุมาลี  บุญเกิด 

 ๕๔๕ นางสาวสุรัชดาพร  สุมา 

 ๕๔๖ นางสาวสุรินจิรา  แสงออน 

 ๕๔๗ นางสุรีย  สิงขโรทัย 

 ๕๔๘ นางสาวสุรีรัตน  นฤนิรนาท 

 ๕๔๙ นางเสนอ  ศรีจันทร 

 ๕๕๐ นางสาวเสมอศร  ศรไชย 

 ๕๕๑ นางสาวหทัยทิพย  รอดนิต 

 ๕๕๒ นางสาวหทัยรัตน  เจียรากร 

 ๕๕๓ นางสาวหรินรัตน  สอนนารา 

 ๕๕๔ นางหัสยา  ชวดนุช 



 หนา   ๓๓ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๕๕๕ นางสาวแหวน  นวลปกษี 

 ๕๕๖ นางอตินุช  ธนดิตถอาภา 

 ๕๕๗ นางสาวอติโมท  อุนจิตติ 

 ๕๕๘ นางสาวอนงคนุช  เพียเพ็งตน 

 ๕๕๙ นางสาวอนงคภัทร  กุลเกียรติงาม 

 ๕๖๐ นางอนัญญา  สติดี 

 ๕๖๑ นางอภิญญา  แปงหอม 

 ๕๖๒ นางสาวอมร  ทัตติยพงศ 

 ๕๖๓ นางสาวอมรรักษ  ไชยวงษา 

 ๕๖๔ นางสาวอมรรัตน  ชีวังกูร 

 ๕๖๕ นางสาวอมรศรี  จิรอุดมสุข 

 ๕๖๖ นางสาวอรณี  วงศมณีอาชา 

 ๕๖๗ นางอรทัย  กสิกรรม 

 ๕๖๘ นางสาวอรทัย  ศรีประไหม 

 ๕๖๙ นางอรนุช  ศรีวิสิฐศักดิ์ 

 ๕๗๐ นางสาวอรพันธ  ทรงลึก 

 ๕๗๑ นางสาวอรพินท  แกลวทนงค 

 ๕๗๒ นางอรพินท  แสสนธิ์   

 ๕๗๓ นางสาวอรภัทรา  สีทอง 

 ๕๗๔ นางสาวอรมณส  บัณฑิตสุขุมาลย 

 ๕๗๕ นางอรวรรณ  ขุมบางล่ี   

 ๕๗๖ นางสาวอรวินท  วิกสิตโศภน 

 ๕๗๗ นางสาวอรศศิร  จรัสรัชตพงศ 

 ๕๗๘ นางสาวอรอุมา  แมนอินทร 

 ๕๗๙ นางสาวอรอุมา  สมบูรณ 

 ๕๘๐ นางสาวอลิศรา  สืบสังข 

 ๕๘๑ นางอังคณา  โรยสุวรรณ 

 ๕๘๒ นางสาวอัญชลี  พุมศรี 

 ๕๘๓ นางสาวอัญญารัตน  รัตนวิโรจน 

 ๕๘๔ นางสาวอาชัญญา  เลาะสูงเนิน 

 ๕๘๕ นางอาทิตยา  ไชยประสิทธิ์ 

 ๕๘๖ นางสาวอาภรณ  บุญเกล้ียง 

 ๕๘๗ นางอาภัสราภรณ  ตันติปฎก 

 ๕๘๘ นางอามีนะ  สิงสาหัส 

 ๕๘๙ นางอารีภรณ  อยูชั่วกัลป 

 ๕๙๐ นางอารีย  กองขุนชาญ 

 ๕๙๑ นางสาวอารีย  มณีโสภา 

 ๕๙๒ นางสาวอุทัยวรรณ  ดีสกุล 

 ๕๙๓ นางอุบล  เตชะลาภา 

 ๕๙๔ นางสาวอุษณีย  วรวุฒิยานันท 

 ๕๙๕ นางอุษา  ตรีอุดม 

 ๕๙๖ นางอุสาห  ไชยพิชิต 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๙๑  ราย)

 ๑ นายกัมปนาท  สถิตยพร 

 ๒ นายเกรียงไกร  เนตรทิพย 

 ๓ นายไกรฤกษ  ขาวชะอุม 

 ๔ นายขวัญชัย  ศรีมาลากรกุล 

 ๕ นายจรัญ  สถานุวัฒน 

 ๖ นายจรูญศักดิ์  คงเกิด 



 หนา   ๓๔ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๗ นายจักรกรด  จักรเงิน 

 ๘ นายจิรัฐคม  มารวย 

 ๙ นายจุติเดช  ชลศิลปวิทย 

 ๑๐ วาที่รอยตรี ฉัตรชัย  ลาภเจริญ   

 ๑๑ นายชญานิน  วันยานาม 

 ๑๒ นายเทวัญ  รอดดอน 

 ๑๓ นายเทอดศักดิ์  ศรีวงศวณิชย 

 ๑๔ นายธนาวัฒน  ธนะชัยสุกิจ 

 ๑๕ นายธัชกร  พลอยงาม 

 ๑๖ นายธีรพงศ  บุญกิตติเจริญ 

 ๑๗ นายธีรพล  เรืองรองสุรังค 

 ๑๘ นายนฤพนธ  สังขริม 

 ๑๙ นายนิกร  แซตั้ง 

 ๒๐ นายประชากร  อนันเตา 

 ๒๑ นายประวิทย  ปงแกว 

 ๒๒ นายปรีดา  โอดลี 

 ๒๓ นายปยสิทธิ์  ธรรมนิตยกุล 

 ๒๔ นายพลกฤษณ  บํารุงวงษ 

 ๒๕ นายพีรเดช  พันธจักร 

 ๒๖ นายไพบูลย  เปยมสันติกุล 

 ๒๗ นายไพรวัลย  โสภันนา 

 ๒๘ นายมงคลศักดิ์  หลงละเลิง 

 ๒๙ นายยุทธศักดิ์  สุผามาลา 

 ๓๐ วาที่รอยตรี รณกฤต  จิตตธรรม 

 ๓๑ นายลัทธพล  เลิศลักษณปรีชา 

 ๓๒ นายวิระ  หนูชู 

 ๓๓ นายวิระชาติ  ศิริแกว   

 ๓๔ นายวิษณุ  ศรีทองพานิช 

 ๓๕ นายวีรชัย  เพงฉ่ํา 

 ๓๖ นายวีระวัช  จันทาวงศ 

 ๓๗ นายวีสวัสดิ์  ศิริสุรักษ 

 ๓๘ นายศักดิ์สิทธิ์  ดีประเสริฐ 

 ๓๙ นายศุภมิตร  บัวซอน 

 ๔๐ นายสกนธ  ตระกูลวงคบุญมา 

 ๔๑ นายสมเจตน  เขียวคลาย 

 ๔๒ จาอากาศเอก สมนึก  ตนโพธิ์ 

 ๔๓ นายสิรภพ  เหขุนทด 

 ๔๔ นายสุรกิตย  คูศรีเทพประทาน 

 ๔๕ นายสุรศักดิ์  บีดินและ 

 ๔๖ นายสุวิน  ชุมชัย 

 ๔๗ นายองอาจ  อนันตธนะ 

 ๔๘ นายอนวัช  สืบสังข 

 ๔๙ นายอนิรุทธ  ทองทวีพร 

 ๕๐ นายอนุวัติ  กลมเกล้ียง 

 ๕๑ นายอภิลักษณ  สมตัว 

 ๕๒ นายอมรินทร  ชํานาญ 

 ๕๓ นายอรรถพล  แสนเรือง 

 ๕๔ นายอัศวิน  อุปแสน 

 ๕๕ นางสาวกตชกร  เพียรประเสริฐกุล 

 ๕๖ นางสาวกรรณิกา  จรจรูญ 



 หนา   ๓๕ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๕๗ นางสาวกรรณิการ  แสงรัศมีกุล 

 ๕๘ นางสาวกัญญา  ทองฤทธิ์ 

 ๕๙ นางกันยา  โพธิรัชต 

 ๖๐ นางกัลญานีย  สรางสุระ 

 ๖๑ นางสาวกัลยกร  พุฒซอน 

 ๖๒ นางสาวกานตธีรา  ธาราเปยม 

 ๖๓ นางสาวกุลกัลยา  เสาวคนธ 

 ๖๔ นางสาวเกศิณี  ชั้นไพบูลย 

 ๖๕ นางสาวขนิษฐา  นุชประมูล 

 ๖๖ นางขวัญตา  แชมชอย 

 ๖๗ นางสาวขวัญเรือน  เนวิลัย 

 ๖๘ นางสาวเครือวัลย  สนธิสิงห 

 ๖๙ นางสาวจารุณี  สุขเกษม 

 ๗๐ นางจินดา  ผดุงนานนท 

 ๗๑ นางสาวจิรัฏฐิดา  สารสมัคร 

 ๗๒ นางสาวจุฑาทอง  บุญตัน 

 ๗๓ นางสาวจุฑามาศ  จันทป 

 ๗๔ นางสาวจุฑามาศ  พลสูงเนิน 

 ๗๕ นางสาวจุฑารัช  วสุกาญจน 

 ๗๖ นางสาวเจนจิรา  พันธุเพียรเลิศ 

 ๗๗ นางสาวฉวีวรรณ  มิตตะกา 

 ๗๘ นางสาวชนิดา  นิลนาวี 

 ๗๙ นางสาวชมพู  คงสินรัตนชัย 

 ๘๐ นางสาวชลดา  สุดเลิศสิน 

 ๘๑ นางชออัญชัญ  เอกธรรมสุทธิ์ 

 ๘๒ นางสาวชาลินี  ขวานทอง 

 ๘๓ นางโชติกา  กิตติรัตนกรกุล 

 ๘๔ นางสาวญาณกาญจน  เดชกรรจ 

 ๘๕ นางสาวฐิติรัตน  ชาลีวงษ 

 ๘๖ นางสาวณภัชชา  ขวัญย่ิงโสภา 

 ๘๗ นางณัฏฐชนนนท  รัฐสถาพรชัย 

 ๘๘ นางสาวณัฐธิดา  เกษธีรกุล 

 ๘๙ นางสาวณัฐนันท  สาระรัตน   

 ๙๐ นางสาวดุษณี  มีมูซอ 

 ๙๑ นางสาวถนิมพัสตร  วงศพันธุ 

 ๙๒ นางสาวธนภร  โชติกวินสกุลชัย 

 ๙๓ นางสาวธนวรรณ  ฟกเถื่อน 

 ๙๔ นางสาวธนานันท  แกวจินดา 

 ๙๕ นางธิดารัตน  สารประดิษฐ 

 ๙๖ นางสาวธีราพร  เพ็ชรแสง 

 ๙๗ นางสาวนนลนีย  อริยธนโรจน 

 ๙๘ นางสาวนภสร  กันหาชาติ 

 ๙๙ นางสาวนภัสสร  รุจิรัตน 

 ๑๐๐ นางสาวนันทภรณ  ตุมทอง 

 ๑๐๑ นางสาวนันทา  เกษแกว 

 ๑๐๒ นางสาวนาถวรี  คําศรีวาท 

 ๑๐๓ นางสาวน้ําทิพย  แดงศิริ 

 ๑๐๔ นางสาวนิดาบรรณ  ปริญญาปริวัฒน 

 ๑๐๕ นางสาวนิตยา  ทองพิมล 

 ๑๐๖ นางนิตยา  บวรศักดิ์ทวี 



 หนา   ๓๖ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๑๐๗ นางสาวนิธิกานต  พงษหิรัญคุณาธร 

 ๑๐๘ นางสาวนิรามัย  สตันยานันต 

 ๑๐๙ นางสาวนุชนาถ  โสวัณณะ 

 ๑๑๐ นางสาวเนตรนภา  ย้ิมเนตร 

 ๑๑๑ นางสาวเนาวรัตน  ไกรเดช 

 ๑๑๒ นางสาวบวรลักษณ  ใจกลา 

 ๑๑๓ นางสาวเบญจมาศ  บริบูรณ 

 ๑๑๔ นางสาวปฐมา  บุตรเวชช 

 ๑๑๕ นางสาวปฐมาภรณ  ฤทธิ์ธงชัยเลิศ 

 ๑๑๖ นางสาวประภัสสร  ภูมิสถาน 

 ๑๑๗ นางสาวปารณีย  ฤทธิสนธิ์ 

 ๑๑๘ นางปยมาส  โคตรพัฒน 

 ๑๑๙ นางสาวพนิดา  แซกวย 

 ๑๒๐ นางสาวพนิดา  ฮองกุล 

 ๑๒๑ นางสาวพรเพ็ญ  พุทธรรม 

 ๑๒๒ นางสาวพรรณนภา  เศวตนุวงศ 

 ๑๒๓ นางสาวพรรณวริณทร  เจริญศักดิ์ 

 ๑๒๔ นางสาวพัชราภรณ  ตันตินาคเจริญ 

 ๑๒๕ นางสาวพิรุณธร  แสงสุนทร 

 ๑๒๖ นางสาวพิศภัสสร  เย็นค่ํา 

 ๑๒๗ นางพิศมัย  วุฑฒิเวชช 

 ๑๒๘ นางพูนทรัพย  ราชวังเมือง 

 ๑๒๙ นางสาวเพ็ญสิริ  เล็กสมบูรณไชย 

 ๑๓๐ นางภรลภรรส  สมเนตร 

 ๑๓๑ นางสาวภริตพร  หมื่นสม 

 ๑๓๒ นางสาวภิญญาพัชญ  วงศธัญญกวี 

 ๑๓๓ นางสาวภิยะพรรณี  วัฒนายากร 

 ๑๓๔ นางสาวยุพิน  ออนสิงห 

 ๑๓๕ นางสาวเยาวเรช  นามวิจิตร 

 ๑๓๖ นางรัชกร  วัฒนพันธ 

 ๑๓๗ นางสาวรัตมา  พสุธาดล 

 ๑๓๘ นางสาวรัสมีรุงโรจน  โพธิ์แปน 

 ๑๓๙ นางสาวรีนา  ปาทาน   

 ๑๔๐ นางสาวฤทัย  สายสรรพมงคล 

 ๑๔๑ นางสาววรัญญภัสร  พิมพทอง 

 ๑๔๒ นางสาววรัญญา  รังสีวณิชอรุณ 

 ๑๔๓ นางสาววรารัตน  พรหมมนตรี 

 ๑๔๔ นางสาววไลลักษณ  วงศวิวัฒน 

 ๑๔๕ นางสาววัชรา  กริสวาง 

 ๑๔๖ นางสาววาสนา  ปานลักษณ 

 ๑๔๗ นางศศิธร  ทิพยโสตถิ 

 ๑๔๘ นางศศิธร  เรือนใจดี 

 ๑๔๙ นางศิรินทรัตน  พัฒนโชติ 

 ๑๕๐ นางสาวศิริพุทธกาล  ทราบพรมราช 

 ๑๕๑ นางสาวศิริรัตน  วรรณบุตร 

 ๑๕๒ นางศิวนาถ  มหัธนันท 

 ๑๕๓ นางสาวสหัทยา  สีดาพันธ 

 ๑๕๔ นางสาวสิริจันทร  หิรัญเพ็ชรกุล 

 ๑๕๕ นางสาวสิรินาฏ  ชูปาน 

 ๑๕๖ นางสาวสิริโสภา  เดชศรชัยสิทธิ์ 



 หนา   ๓๗ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๑๕๗ นางสาวสุกัญญา  แสงศรี 

 ๑๕๘ นางสาวสุกัญญา  อุสมาน   

 ๑๕๙ นางสาวสุขุมาลย  พินธุสมบัติ 

 ๑๖๐ นางสาวสุคนธา  ล้ิมสกุล 

 ๑๖๑ นางสาวสุชยา  ภิญโญ 

 ๑๖๒ นางสาวสุชาดา  อิทธาธนารัตนกุล 

 ๑๖๓ นางสาวสุดถนอม  สรรพสอน 

 ๑๖๔ นางสุดามาศ  เรืองสุขสุด 

 ๑๖๕ นางสาวสุทธภา  ลีสุขสาม 

 ๑๖๖ นางสาวสุนิสา  เปยประเสริฐ 

 ๑๖๗ นางสาวสุนิสา  สมเสือ 

 ๑๖๘ นางสุปณฑิตา  วิโรจนรัตน 

 ๑๖๙ นางสาวสุพร  คุมภัย 

 ๑๗๐ นางสุพัตรา  เอี่ยมสอาด 

 ๑๗๑ นางสุภาวดี  เพชรชนะ 

 ๑๗๒ นางสาวสุภาวดี  มาบัว 

 ๑๗๓ นางสาวสุวรรณา  วงศาธรรมกุล 

 ๑๗๔ นางสาวแสงรวี  มูฮําหมัด 

 ๑๗๕ นางสาวอนงรัก  วิจิตรจันทร 

 ๑๗๖ นางสาวอนรรฆกมล  เขียวขํา 

 ๑๗๗ นางสาวอภิญญา  ลีละฉายากุล 

 ๑๗๘ นางสาวอภิรดี  เชื้อหอม 

 ๑๗๙ นางสาวอภิวดี  โชคดี 

 ๑๘๐ นางสาวอรนุช  พิทักษวารี 

 ๑๘๑ นางอรสา  ชื่นมวง   

 ๑๘๒ นางอรอนงค  ตันติอภิกุล 

 ๑๘๓ นางสาวอรัญญาณี  จันทนุกูล 

 ๑๘๔ นางสาวอลิสรา  เจะหมัด 

 ๑๘๕ นางสาวอัชฌา  วู 

 ๑๘๖ นางสาวอัญชชิษฐา  เครือเอียด 

 ๑๘๗ นางสาวอัญชลี  ชมฉาย 

 ๑๘๘ นางสาวอัมพร  บันดาลุน 

 ๑๘๙ นางสาวอาภาศรี  ฟกเส็ง 

 ๑๙๐ นางอําพร  ฤทธิ์ถาวร 

 ๑๙๑ นางสาวอิสรีย  รชตะธํารง 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๕๔๗  ราย)

 ๑ นายกฤษณะ  เชื้อสิงห 

 ๒ นายกําธร  ธาดาจิตติบวร 

 ๓ นายเกรียงศักดิ์  ทิพเนตร 

 ๔ นายเกษม  โพธิ์ตะศรี 

 ๕ นายโกเมน  มะนานวม 

 ๖ นายคงพล  ตั้งนิตยวงศ 

 ๗ นายคชเศรษฐ  ดอนสิงห 

 ๘ นายคเณศวร  นุมนวล 

 ๙ นายจตุพล  ชางถม 

 ๑๐ นายจิรยุทธ  พงษทิพพันธ 

 ๑๑ นายจิระเดช  ประเสริฐลักษณา 

 ๑๒ นายจิรัฏฐ  สวัสดิ์มงคล 



 หนา   ๓๘ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๑๓ นายจีรวัฒน  พ้ืนผา 

 ๑๔ นายจีรศักดิ์  พันธุดิษฐ 

 ๑๕ นายจุฑาวิทย  วีระวงศ 

 ๑๖ นายชลวิช  เปรมดิลกรัตน 

 ๑๗ นายชัชชัย  หอมดวง 

 ๑๘ นายชัยโรจน  ดาวดาษ 

 ๑๙ นายชาญชัย  นุชเกษม 

 ๒๐ นายชาลิต  เครือสุวรรณ 

 ๒๑ นายเชาวพิเชฐ  ทาทอง 

 ๒๒ นายณรงคชัย  มั่นบุญมานะ 

 ๒๓ นายณรงคชัย  ศรีระยับ 

 ๒๔ นายณัฐพงษ  ใจรวมกูล 

 ๒๕ นายณัฐพล  เกตุโกมล 

 ๒๖ นายทวีวัฒน  จงกลการพาณิชย 

 ๒๗ นายธงสิทธิ์  ธารสุวรรณวงศ 

 ๒๘ นายธนายุทธ  แสนทวีสุข 

 ๒๙ วาที่รอยตรี ธเนศ  เยาวฤทธิกร 

 ๓๐ นายธัญเทพ  บุญยัง 

 ๓๑ นายธีรบัญญ  สิงหสมบัติ 

 ๓๒ นายธีรสุวัฒน  จันยะรมณ 

 ๓๓ นายธีระศักดิ์  จิโนวัฒน 

 ๓๔ นายนนทวัฒน  อัศวธิดากร 

 ๓๕ นายนพดล  แกนทรัพย 

 ๓๖ นายนพดล  ยามมีสินธุ 

 ๓๗ นายนพดล  อาดัน 

 ๓๘ นายนพนนท  ดีรอยเอ็ด 

 ๓๙ นายนัฐพล  ออนศรี 

 ๔๐ นายนิกร  ชาวนาผือ 

 ๔๑ นายบรรเจิด  สุวรรณชาตรี 

 ๔๒ นายปรมัตถ  สัมมาชัย 

 ๔๓ นายประโยชน  ภูแกว 

 ๔๔ นายปรัชญา  ศรีแจม 

 ๔๕ นายปริญญา  ภูมิราช 

 ๔๖ นายปญญา  กุลยอด 

 ๔๗ นายปติพัฒน  กาญจนมุกดา 

 ๔๘ นายปุณณวิช  ทิพยคุณ 

 ๔๙ นายพงศธร  คงเงิน 

 ๕๐ นายพรชัย  งามฉันทกร 

 ๕๑ นายพรเทพ  เถื่อนกลีบ 

 ๕๒ นายพรรษ  นามวงษ 

 ๕๓ นายพลภัทร  ย่ิงบํารุง 

 ๕๔ นายพาณุรัชต  แสนสะอาด 

 ๕๕ นายพิเชษฐ  มีสมรัตน 

 ๕๖ นายพิเชษฐกานต  กอนพรหม 

 ๕๗ นายพีรศักดิ์  เกษรกุล 

 ๕๘ นายไพบูลย  พัฒราช 

 ๕๙ นายภคพล  ชิตวิทยะ 

 ๖๐ นายภาณุวัฒน  วัฒนาวรากุล 

 ๖๑ นายภูริพัทธิ์  ปอมคาย 

 ๖๒ นายภูวนิตย  มิ่งแกว 



 หนา   ๓๙ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๖๓ นายมนตรี  ศรีแยมวงษ 

 ๖๔ นายมานพ  สังขสมศักดิ์ 

 ๖๕ นายยุทธภูมิ  บุญมี 

 ๖๖ นายลือชา  โพธิ์พัฒนพงศ 

 ๖๗ นายวรงค  บุญผูก 

 ๖๘ นายวรฎล  อุทะกะ 

 ๖๙ นายวันธา  มิ่งงามทรัพย 

 ๗๐ นายวิทยา  วิจิตรสาร 

 ๗๑ นายวิทูร  เก็งวินิจ 

 ๗๒ นายวิโรจน  ฉิมวัน 

 ๗๓ นายวิเศษ  ศรีสมุทรนาค 

 ๗๔ นายวุฑฒิชัย  เกตุนิรัตน 

 ๗๕ นายวุฒิไกร  จันทรสมบูรณ 

 ๗๖ นายวุฒิชัย  ธรรมเกษร 

 ๗๗ นายศักดิ์ดา  พงศชกาญจน 

 ๗๘ นายศิริชัย  พันธคลัง 

 ๗๙ นายศุขวัฒน  กาญจโนภาส 

 ๘๐ นายศุภฤทธิ์  คําวัน 

 ๘๑ นายสนอง  พานสมบัติ 

 ๘๒ นายสมชาย  มั่นทอง 

 ๘๓ นายสมชาย  อ่ําสุข 

 ๘๔ นายสมศักดิ์  เกตุดุษฎี 

 ๘๕ นายสําราญ  พวงสอน 

 ๘๖ นายสิทธิพล  วงศสุรินทร 

 ๘๗ นายสุทธิศักดิ์  ดอกกุหลาบ 

 ๘๘ นายสุภาพ  นาคเรือง 

 ๘๙ นายสุรชัย  ขันจอก 

 ๙๐ นายสุรเดช  สนกรุด 

 ๙๑ นายสุริยน  วงศละคร 

 ๙๒ นายสุริยา  แกวพวง 

 ๙๓ นายสุรียพงศ  ใจงาม 

 ๙๔ นายเสนห  ฤทธิชัย 

 ๙๕ นายเสรี  มีสมบูรณ 

 ๙๖ นายหยก  ดีเมฆ 

 ๙๗ นายอดิสรณ  เสวตครุธมัตร 

 ๙๘ นายอติวิชญ  เกตุขาว 

 ๙๙ นายอนันท  พิทักษกุล 

 ๑๐๐ นายอัครเดช  ศาลากิจ 

 ๑๐๑ นายอัฑฒวีร  คงพ่ึง 

 ๑๐๒ นายอํานวย  สังขรักษ 

 ๑๐๓ นายอํานาจ  ออนแกว 

 ๑๐๔ นายเอกชัย  สวัสดีแจง 

 ๑๐๕ นายเอกพล  ดัดใจงาม 

 ๑๐๖ นายเอกลักษณ  รุทระกาญจน 

 ๑๐๗ นางสาวกชพรรณ  ปนบุบผา 

 ๑๐๘ นางกนิษฐา  ปนจาด 

 ๑๐๙ นางกมลชนก  เฟองตะเคียน 

 ๑๑๐ นางสาวกมลทิพย  แสงสุวอ 

 ๑๑๑ นางกรรณิกา  ดําปานรัตน 

 ๑๑๒ นางสาวกรรณิกา  วงศศิริพิบูลย 



 หนา   ๔๐ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๑๑๓ นางสาวกรรณิการ  หุตะสุขพัฒน 

 ๑๑๔ นางสาวกรุณา  สมันเลาะ 

 ๑๑๕ นางสาวกฤษณา  มุขทอง 

 ๑๑๖ นางสาวกฤษณี  กนิษฐสุนทร 

 ๑๑๗ นางสาวกัญจพร  คําคม 

 ๑๑๘ นางสาวกัญญลักษณ  ชาณุภาต 

 ๑๑๙ นางสาวกัญญา  ชมอิ่ม 

 ๑๒๐ นางสาวกัญณิกา  เชื้อไทย 

 ๑๒๑ นางสาวกัญลัคค  รุจีมหะพัชร 

 ๑๒๒ นางสาวกัลยยมล  ภิรมยนาม 

 ๑๒๓ นางสาวกัลยา  บัวสุข 

 ๑๒๔ นางสาวกาญจนชิสา  เพียเพ็งตน 

 ๑๒๕ นางกาหลง  เสริมทรัพย 

 ๑๒๖ นางสาวกิติมา  มวงหมื่นสุข 

 ๑๒๗ นางกุลธิดา  ศรีแจมดี 

 ๑๒๘ นางสาวเกษมศรี  จันทรสุขศรี 

 ๑๒๙ นางขนิตฐา  สินทรัพย 

 ๑๓๐ นางสาวขวัญใจ  สิงหบุบผา 

 ๑๓๑ นางสาวขวัญดาว  วรยศ 

 ๑๓๒ นางสาวขวัญเรือน  พูนนอย 

 ๑๓๓ นางขวัญฤทัย  พาโนมัย 

 ๑๓๔ นางเขมรินทร  ย่ิงเจริญพาสุข 

 ๑๓๕ นางสาวเขมิสรา  สิงหศิริจันทร 

 ๑๓๖ นางจริญทิพย  ชุมทวม 

 ๑๓๗ นางจริยา  โกมลมรรค 

 ๑๓๘ นางสาวจริยาภรณ  พรมพูนพะเนา 

 ๑๓๙ นางจันทรจิรา  จิตรเหิม 

 ๑๔๐ นางสาวจันทรตรา  ประเสริฐสิริสิทธิ์ 

 ๑๔๑ นางสาวจันทรนวล  ย่ีสอง 

 ๑๔๒ นางสาวจันทรเพ็ญ  แกวนก   

 ๑๔๓ นางจันทรา  กันหารินทร 

 ๑๔๔ นางสาวจารุชา  สามารถจิตร 

 ๑๔๕ นางสาวจารุณี  ตันเจริญ 

 ๑๔๖ นางสาวจารุณี  มีวงคสม 

 ๑๔๗ นางจารุวรรณ  ไกรรส 

 ๑๔๘ นางสาวจํารัส  เพชรเพ็ง 

 ๑๔๙ นางสาวจิตรา  ศรีธวัช 

 ๑๕๐ นางจินตนา  คําชมภู 

 ๑๕๑ นางสาวจินตนา  สนสายันต 

 ๑๕๒ นางสาวจินตนา  สมบัตินา 

 ๑๕๓ นางสาวจิรติ  เนตรสูงเนิน 

 ๑๕๔ นางสาวจิรมล  ตั้งเจริญไพบูลย   

 ๑๕๕ นางสาวจิรวดี  สนสําราญ 

 ๑๕๖ นางสาวจิรา  ชุพรัตน 

 ๑๕๗ นางจิรา  แมนกล่ินเนียม 

 ๑๕๘ นางสาวจิราพร  ศรีมวงพันธุ 

 ๑๕๙ นางจิรารัตน  หมัดละ 

 ๑๖๐ นางสาวจุฑาทิพย  ศักดิ์เสรีธรรม 

 ๑๖๑ นางสาวจุฑาภรณ  มุยจีน 

 ๑๖๒ นางสาวจุฑามาศ  กันทะวงศ 



 หนา   ๔๑ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๑๖๓ นางสาวจุฑามาศ  จิตรักมั่น 

 ๑๖๔ นางสาวจุฑามาศ  นิตยสุวรรณ 

 ๑๖๕ นางสาวจุฑามาศ  รักษาศิลป 

 ๑๖๖ นางสาวจุฑารัตน  ดีสนิท   

 ๑๖๗ นางสาวจุไร  บัวแกวทอง 

 ๑๖๘ นางสาวเจตนีย  นิตยา 

 ๑๖๙ นางเจียรนัย  หมีทอง 

 ๑๗๐ นางสาวฉวีวรรณ  โลกรุด 

 ๑๗๑ นางสาวฉันทลักษณ  ชูกล่ิน 

 ๑๗๒ นางสาวเฉลิมขวัญ  วิฑูรปญญ 

 ๑๗๓ นางชญาภา  กรุงไกรจักร 

 ๑๗๔ นางชญาภา  ชูเมือง 

 ๑๗๕ นางสาวชฎา  วงคแสนสุข 

 ๑๗๖ นางสาวชณิตา  เมืองนาง 

 ๑๗๗ นางสาวชนมธิดา  ภูศรี   

 ๑๗๘ นางสาวชนัญชิดา  โพธิ์แจง 

 ๑๗๙ นางสาวชนารดี  สมุทรสิน 

 ๑๘๐ นางสาวชนิญาพัทธ  บุญญะภมรพิศุทธิ์ 

 ๑๘๑ นางสาวชนิดา  สายสุข 

 ๑๘๒ นางชนิดาภา  กุลจรัสเวช 

 ๑๘๓ นางชนิดาภา  ไวยนันท 

 ๑๘๔ นางชนิตา  เซ็นโส 

 ๑๘๕ นางสาวชนิษฐา  หวังสาสุข 

 ๑๘๖ นางสาวชมัยพร  ทองจันทร 

 ๑๘๗ นางชลดา  สุขแน 

 ๑๘๘ นางสาวชลนัสชา  นาครัตน 

 ๑๘๙ นางสาวชลิตา  สันโสภา 

 ๑๙๐ นางสาวชโลธร  เจริญขุน 

 ๑๙๑ นางสาวชฬากร  ชูรัตน 

 ๑๙๒ นางสาวชอผกา  คลายนาค 

 ๑๙๓ นางสาวชอผกา  ยักพันธ 

 ๑๙๔ นางสาวชัญญา  มณีโชติ 

 ๑๙๕ นางสาวชัญญานุช  พิบูลยพงศ 

 ๑๙๖ นางสาวชื่นจิตร  กุลบุญ 

 ๑๙๗ นางสาวชุติมา  ลอมสุขา 

 ๑๙๘ นางสาวชุติมา  สวนฟก 

 ๑๙๙ นางสาวเชาวรินทร  ปนะถา 

 ๒๐๐ นางสาวโชติกา  ทิตะภัคนนท 

 ๒๐๑ นางสาวญะลา  นานาลาภ 

 ๒๐๒ นางญาณิภา  ธนะคําดี 

 ๒๐๓ นางสาวฐิติยา  รื่นพิทักษ 

 ๒๐๔ นางสาวฐิติรัตน  ชมแกว   

 ๒๐๕ นางสาวณฐมน  ไมสุพร 

 ๒๐๖ นางณฐวันฑ  นฤพรพิพัฒน 

 ๒๐๗ นางสาวณพภัสสรภ  กรุดนิต   

 ๒๐๘ นางสาวณัชชา  อุดมผล 

 ๒๐๙ นางสาวณัฏฐ  รัตนประทุม 

 ๒๑๐ นางณัฏฐเขมิกา  ชนุดรจิราพัชร 

 ๒๑๑ นางณัฏฐณิชา  แผกระโทก 

 ๒๑๒ นางณัฏฐภัสสร  มีแดนไผ 



 หนา   ๔๒ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๒๑๓ นางณัฏฐิณี  ชื่นสนธิ์ 

 ๒๑๔ นางสาวณัฐกาญจน  สุริยะสุนทร 

 ๒๑๕ นางสาวณัฐชยา  บุญคํา 

 ๒๑๖ นางสาวณัฐพร  เดชอมร 

 ๒๑๗ นางสาวณัฐินี  รัตนะพิมล 

 ๒๑๘ นางสาวดรุณี  ไหลหล่ัง   

 ๒๑๙ นางดลทรรศทร  ภูมูลมี 

 ๒๒๐ นางดลยา  เจริญสรอยแกว 

 ๒๒๑ นางดลฤดี  ปถะคามินทร 

 ๒๒๒ นางสาวดลฤดี  ศิลสง 

 ๒๒๓ นางสาวดวงใจ  พันธุสาร 

 ๒๒๔ นางสาวดวงชีวรรณ  มีสมโภชน 

 ๒๒๕ นางสาวดวงทิพย  ตันมหรัตน 

 ๒๒๖ นางสาวดวงเนตร  จันทรเที่ยง 

 ๒๒๗ นางสาวทวีรัตน  พลายดํา 

 ๒๒๘ นางทวีรัตน  สุดสนิท 

 ๒๒๙ นางสาวทัศนีย  เพ็ชรรัตน 

 ๒๓๐ นางสาวทิพยาภา  พิบูลย 

 ๒๓๑ นางสาวทิพวรรณ  อิ่มสําราญ 

 ๒๓๒ นางสาวทิพาพร  มวงมณี 

 ๒๓๓ นางสาวทิวาพร  ทรัพยนวม 

 ๒๓๔ นางสาวธนภค  รองเพชร 

 ๒๓๕ นางสาวธนัชชา  บุญรัตน 

 ๒๓๖ นางสาวธนัญญา  กลอมเกษม 

 ๒๓๗ นางสาวธนิดา  ทิพยบรรจง 

 ๒๓๘ นางสาวธมลวรรณ  อาภาศรี 

 ๒๓๙ นางสาวธัญญฐิตา  ญาณวิริยะวงษ 

 ๒๔๐ นางสาวธัญญาพร  จอมพงษ 

 ๒๔๑ นางธัญญาพร  โพธิ์ทอง 

 ๒๔๒ นางสาวธัญญาเรศ  อินนัน 

 ๒๔๓ นางธัญปภัทร  เขียวรอด 

 ๒๔๔ นางสาวธัญพร  เกษมโชคภูกิจ 

 ๒๔๕ นางสาวธัญวลัย  ไขอรุณ 

 ๒๔๖ นางธันญวริน  เปรมสินรัตนชัย 

 ๒๔๗ นางสาวธันยกานต  ชูวัน 

 ๒๔๘ นางสาวธันยพัต  พินอุดมกุลเสกข 

 ๒๔๙ นางสาวธิดารัตน  เพ็ญสมบูรณ 

 ๒๕๐ นางนธภร  ฉิมพาลี 

 ๒๕๑ นางนพวรรณ  ไทรโรจนรุง 

 ๒๕๒ นางสาวนพวรรณ  ยอดธรรมมา 

 ๒๕๓ นางสาวนภัสสรณ  วัฒนศิรพันธ 

 ๒๕๔ นางสาวนภาวรรณ  ภักดีบุรี 

 ๒๕๕ นางสาวนริศรา  อินทรคลาย 

 ๒๕๖ นางสาวนรีนุช  อุดยะเขื่อน 

 ๒๕๗ นางสาวนฤมล  ขําทอง 

 ๒๕๘ นางสาวนฤมล  ไตรภักดี 

 ๒๕๙ นางนฤมล  เนตรอนงค 

 ๒๖๐ นางสาวนฤมล  พงษณรงค 

 ๒๖๑ นางสาวนลินรัตน  ครองยุทธ 

 ๒๖๒ นางสาวนวพร  ชัยเศวตพร 



 หนา   ๔๓ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๒๖๓ นางนัชชา  กูโบราณ 

 ๒๖๔ นางนัฐกานต  ชาพา 

 ๒๖๕ นางสาวนัทยา  บุญสูงเนิน 

 ๒๖๖ นางสาวนันทิดา  อุปกูล 

 ๒๖๗ นางนิตยา  นามเมือง 

 ๒๖๘ นางสาวนิตยา  เพชรตะกั่ว 

 ๒๖๙ นางสาวนิยะดา  รอดเรืองศักดิ์ 

 ๒๗๐ นางสาวนิสาชล  อรทัย 

 ๒๗๑ นางสาวนิอร  ทิวะศะศิธร 

 ๒๗๒ นางสาวนุชจรี  โพธิ์นคร 

 ๒๗๓ นางนุชจรี  มริตตนะพร 

 ๒๗๔ นางนุชนาถ  อรุณศรี 

 ๒๗๕ นางสาวเนตรชนก  สุภารี 

 ๒๗๖ นางสาวบุญตา  ชอบสัจจะ 

 ๒๗๗ นางบุปผา  ถิระโสภณ 

 ๒๗๘ นางสาวบุหลัน  พูลดิษฐ 

 ๒๗๙ นางเบ็ญจพร  ทว ี

 ๒๘๐ นางสาวเบญจา  สวางศรี 

 ๒๘๑ นางสาวเบญญาภา  ศรีวรกุล 

 ๒๘๒ นางสาวใบหยก  ยงยุทธมีชัย 

 ๒๘๓ นางปฏิญญา  ภาพรประชาชัย 

 ๒๘๔ นางสาวปรมาภรณ  เจริญศรี 

 ๒๘๕ นางสาวประไพ  ชื่นเกษม 

 ๒๘๖ นางสาวประไพพรรณ  นวลทอง 

 ๒๘๗ นางสาวประไพลักษณ  ศรีพุฒ 

 ๒๘๘ นางประภา  โสมประยูร 

 ๒๘๙ นางประราลี  พุมสงวน 

 ๒๙๐ นางสาวปราณี  อุปการรอด 

 ๒๙๑ นางสาวปริยากร  กอนคํา 

 ๒๙๒ นางสาวปรียวรรณ  นาครัตน 

 ๒๙๓ นางสาวปรียาภรณ  สุขผดุง 

 ๒๙๔ นางสาวปวิตรา  ศรีตะบุตร 

 ๒๙๕ นางสาวปวีณา  บุญยะบา 

 ๒๙๖ นางสาวปวีณา  วีระบุรุษ 

 ๒๙๗ นางสาวปทมา  วงทอง 

 ๒๙๘ นางสาวปทมา  ไวยณิภี 

 ๒๙๙ นางสาวปานทิพย  กุเวฬรัตน 

 ๓๐๐ นางสาวปนแกว  อบมาสุย 

 ๓๐๑ นางสาวปยมาภรณ  สีดาคุณ 

 ๓๐๒ นางสาวปยวรรณ  กลีบขยาย 

 ๓๐๓ นางปยะทิพย  พรหมณีวัฒน 

 ๓๐๔ นางสาวเปรมฤดี  โพลงละ 

 ๓๐๕ นางสาวเปรมิกา  เหมืองหา 

 ๓๐๖ นางสาวพจนันต  กาวี 

 ๓๐๗ นางสาวพจนา  ชูแกว 

 ๓๐๘ นางสาวพชรอร  จิตตโคตร 

 ๓๐๙ นางสาวพรทิพย  นภาศิริรัตน 

 ๓๑๐ นางพรทิพย  นันทพันธ 

 ๓๑๑ นางสาวพรพรรณ  คฤหมงคล 

 ๓๑๒ นางสาวพรพรรณ  จันทะมาส 



 หนา   ๔๔ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๓๑๓ นางพรพรรณ  พุกภัย 

 ๓๑๔ นางพลอยมณี  ทัศยาพันธุ 

 ๓๑๕ นางพวงเพ็ชร  ธรรมวัตร 

 ๓๑๖ นางสาวพวงเพ็ญ  สอนไม 

 ๓๑๗ นางสาวพักตรวิภา  มาประชา 

 ๓๑๘ นางสาวพัชรินทร  จันทรา 

 ๓๑๙ นางสาวพัชรี  พบโชค 

 ๓๒๐ นางสาวพัชรินทร  พวงขาว 

 ๓๒๑ นางพัชรี  อภิธานจรรยากุล 

 ๓๒๒ นางสาวพัฒนกุล  สุทธิประภา 

 ๓๒๓ นางพิชชาวัลย  คงเพ็ชรศักดิ์ 

 ๓๒๔ นางสาวพิชามญชุ  เอกเจริญ   

 ๓๒๕ นางพิชามญฐ  ศิรเสรีโรจน 

 ๓๒๖ นางสาวพิมพชยาน  รินถาวิสิฐ 

 ๓๒๗ นางสาวพิมพธัญชนก  ศุทธชนิภัส 

 ๓๒๘ นางพิมพลภัสร  พานนอย 

 ๓๒๙ นางสาวพิมพวณัชต  ศรีโอภาศ 

 ๓๓๐ นางสาวพิมพวรินท  ยุกติรัตน 

 ๓๓๑ นางสาวพิมพวิมล  เกล่ือนกลางดอน 

 ๓๓๒ นางสาวพิมพิศา  คัชมุกข 

 ๓๓๓ นางสาวพิรญา  อุตมาภรณ 

 ๓๓๔ นางพิศมัย  คงหาสุข 

 ๓๓๕ นางเพ็ญศรี  เสือเล็ก 

 ๓๓๖ นางสาวเพ็ญศิริ  ตรีศักดิ์ 

 ๓๓๗ นางสาวเพ็ญสิริ  ล้ิมสุวรรณ 

 ๓๓๘ นางสาวเพลินพิศ  นวนเตย 

 ๓๓๙ นางสาวเฟองศิริ  มานะเจริญวงศ 

 ๓๔๐ นางสาวภชรภา  ลายสุวรรณ 

 ๓๔๑ นางสาวภนิตา  เฮ็งสมบูรณ 

 ๓๔๒ นางภรณธีรา  มูฮําหมัด 

 ๓๔๓ นางสาวภัคจิรา  กลางสกุล 

 ๓๔๔ นางภัคจิรา  ศรัณยชัยบุณย 

 ๓๔๕ นางสาวภัชกุลกร  อยูเล็ก 

 ๓๔๖ นางภัทรพร  ภูษาไสย 

 ๓๔๗ นางภัทรมน  โพธิ์ทองมา 

 ๓๔๘ นางสาวภัทรมัย  แกวเกียน 

 ๓๔๙ นางสาวภัทรมาส  พิกุลหอม 

 ๓๕๐ นางภัทราพร  เรืองวิไล 

 ๓๕๑ นางสาวภัทราวดี  ทับแสง 

 ๓๕๒ นางภาวินี  โซะเฮง 

 ๓๕๓ นางภิภาพร  ทิวะกะลิน 

 ๓๕๔ นางภูริดาวรรณ  ยศสุนทร 

 ๓๕๕ นางสาวเภาพิลาศ  กองยักษี 

 ๓๕๖ นางสาวมณฑิกา  จารุธรรม 

 ๓๕๗ นางสาวมณฑิรา  รอดสนใจ 

 ๓๕๘ นางมนัสนันท  สังประสาท 

 ๓๕๙ นางมยุรา  ขุนวัง 

 ๓๖๐ นางมยุรี  ชาญชัยเชาววิวัฒน 

 ๓๖๑ นางสาวมยุรี  บางใหญ 

 ๓๖๒ นางมยุรี  ยะรังวงษ 



 หนา   ๔๕ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๓๖๓ นางสาวมลฤดี  เกี้ยวทอง 

 ๓๖๔ นางสาวมลฤดี  เดวัง 

 ๓๖๕ นางมลิสา  เจียนกระโทก 

 ๓๖๖ นางสาวมัฌฉิมาภรณ  นุชเจริญ 

 ๓๖๗ นางมัณฑนา  หวังลดาภิรมย 

 ๓๖๘ นางสาวมัลลิกา  ศศิธนกิจต 

 ๓๖๙ นางมาฆสิริ  มัฆะเนมี 

 ๓๗๐ นางสาวมาริสา  ชวงภูศรี 

 ๓๗๑ นางมาลิน  ศิลปดํารงกุล 

 ๓๗๒ นางสาวมีณา  ทองใจสด 

 ๓๗๓ นางสาวเมษะพรรณ  ศรีจามร 

 ๓๗๔ นางสาวเยาวเรศ  นุยคง 

 ๓๗๕ นางสาวรจนา  สมบูรณ 

 ๓๗๖ นางรมิตา  ทวีศรี 

 ๓๗๗ นางสาวรวินันท  เนาวัฒน 

 ๓๗๘ นางสาวระรินทิพย  ลํ้าเลิศ 

 ๓๗๙ นางสาวรัชชริญ  อิทธิธนาภูมิ   

 ๓๘๐ นางสาวรัชดาภรณ  กลํ่ากลาย 

 ๓๘๑ นางสาวรัชนก  เทียนจวง 

 ๓๘๒ นางสาวรัชนีย  ตันติสุโชติ 

 ๓๘๓ นางรัชนีวรรณ  โตโส 

 ๓๘๔ นางรัตนา  เจริญชัย 

 ๓๘๕ นางสาวรัตนา  เจียมจรรยา 

 ๓๘๖ นางสาวรัตนา  อริยะเดช 

 ๓๘๗ นางสาวราตรี  กุลบุตร 

 ๓๘๘ นางสาวรุงทิพย  สันทัดพรอม 

 ๓๘๙ นางสาวเรณู  แชมเจริญ 

 ๓๙๐ นางสาวลภัสรดา  ขันทอง 

 ๓๙๑ นางลักขณา  สุดเจริญ 

 ๓๙๒ นางลัญฉกร  แหลมทอง 

 ๓๙๓ นางสาวลัดดา  เฉยเผือก 

 ๓๙๔ นางสาวลินดา  เมืองหมุด 

 ๓๙๕ นางวงคทิพา  ลีอราม 

 ๓๙๖ นางสาววนิดา  มักผล 

 ๓๙๗ นางวรรณนิศา  ไกรเกียรติสกุล 

 ๓๙๘ นางสาววรรณิพา  ศรีธรรมพงษ 

 ๓๙๙ นางวรรทณา  ไชยยา 

 ๔๐๐ นางสาววรรศิกาภรณ  กล่ินราตรี 

 ๔๐๑ นางสาววรรษมน  สวัสดิ์ศรี 

 ๔๐๒ นางสาววรัญญา  เกตโล 

 ๔๐๓ นางวราพร  แกวมณี 

 ๔๐๔ นางสาววราภรณ  ออนเกิด 

 ๔๐๕ นางสาววรารัตน  นางาม 

 ๔๐๖ นางสาววลัยพร  สุจริตจันทร 

 ๔๐๗ นางวลินเนศวร  เศษแสนวงศ 

 ๔๐๘ นางสาววัชราภรณ  หลมเหลา 

 ๔๐๙ นางวันดี  ผลกังวาน 

 ๔๑๐ นางสาววันดี  อิบรอเฮม 

 ๔๑๑ นางวันทนี  บินหะยีอับดุลรอมาน 

 ๔๑๒ นางสาววันนา  กองเปง 



 หนา   ๔๖ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๔๑๓ นางสาววันวิสาข  พยุงสิน 

 ๔๑๔ นางวัลยา  อิญมอญ 

 ๔๑๕ นางวารี  ฉัตรไชยพรกุล 

 ๔๑๖ นางสาววาสนา  ขุนจันทร 

 ๔๑๗ นางสาววาสนา  ดีหวาง 

 ๔๑๘ นางสาววาสนา  ทองรอยยศ 

 ๔๑๙ นางวาสนา  ฝกฝาย 

 ๔๒๐ นางวิการดา  วัตณโสพล 

 ๔๒๑ นางสาววิจิตรา  จิตตรีเนตร 

 ๔๒๒ นางสาววิภาพร  พิบูลยชนะชัย 

 ๔๒๓ นางสาววิยดา  คํามา 

 ๔๒๔ นางสาววิรัฎดา  เปรมศรี 

 ๔๒๕ นางสาววิรุฬหลักษณ  โสมาพิมพ 

 ๔๒๖ นางสาววิไลวรรณ  กัลยาณศีล 

 ๔๒๗ นางวีณารัตน  วรนาม 

 ๔๒๘ นางวีรวรรณ  สินมา 

 ๔๒๙ นางสาววีรินทร  ภูชาง 

 ๔๓๐ นางวุฒิดา  พงศนภา 

 ๔๓๑ นางศรัณยภัค  แกววงษา 

 ๔๓๒ นางสาวศริญญาภรณ  นาคบุตร 

 ๔๓๓ นางศรีรัตน  กล่ินเทียน 

 ๔๓๔ นางสาวศศิพิมล  บุญราช 

 ๔๓๕ นางศิริกานต  มะมา 

 ๔๓๖ นางสาวศิรินทิพย  สวนสมบูรณ   

 ๔๓๗ นางศิริพร  บัวแยม 

 ๔๓๘ นางสาวศิริพรรณ  ศิลาหมอม 

 ๔๓๙ นางศิริภรณ  จันทรมะลิ 

 ๔๔๐ นางสาวศิริรัตน  นอยสัมฤทธิ์ 

 ๔๔๑ นางสาวศิริรัตน  นาคคลาย 

 ๔๔๒ นางสาวศิริลักษณ  ลายจุด 

 ๔๔๓ นางสาวศิริลักษณ  ชวนประเสริฐ 

 ๔๔๔ นางศิริลักษณา  พุฒตาล 

 ๔๔๕ นางสาวศิริอนงค  อินทรยอด 

 ๔๔๖ นางสาวศิวภรณ  พรหมประเสริฐ 

 ๔๔๗ นางสาวเศาจวฬส  แพรวพรายกุล 

 ๔๔๘ นางสาวสถิพร  เอกจิตร 

 ๔๔๙ นางสาวสมนึก  บุญเจือ 

 ๔๕๐ นางสาวสมร  กามีฮา 

 ๔๕๑ นางสาวสมสวย  หาญสิงห 

 ๔๕๒ นางสาวสรินทิพย  ถาใหม 

 ๔๕๓ นางสาวสวิชญา  เอกมหานุภาพ 

 ๔๕๔ นางสัณหรส  คณมุขย 

 ๔๕๕ นางสาวสายฝน  สมศรี 

 ๔๕๖ นางสาวสายฝน  หลักรอด 

 ๔๕๗ นางสาวสายรุง  จํานงสุทธเสถียร 

 ๔๕๘ นางสาริศา  ติยานุชิต 

 ๔๕๙ นางสาลิกา  เทพภักดี 

 ๔๖๐ นางสาลินี  เอมอิ่ม 

 ๔๖๑ นางสาวสินินทรา  หวงประโคน 

 ๔๖๒ นางสาวสิราภรณ  แกะพลอย 



 หนา   ๔๗ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๔๖๓ นางสิริกาญจน  พจนโสภณ 

 ๔๖๔ นางสิริรัตน  นากสุกปรั่ง 

 ๔๖๕ นางสิริรัตน  โพธิ์แสง 

 ๔๖๖ นางสาวสุกัญญา  โพธิ์นอย 

 ๔๖๗ นางสาวสุกัญญา  สระประการ 

 ๔๖๘ นางสาวสุขสกุล  เสงี่ยมรัมย 

 ๔๖๙ นางสาวสุจรรยา  ขัตตังชนะ 

 ๔๗๐ นางสาวสุจิตรา  ศรีสมจิตร 

 ๔๗๑ นางสาวสุชะฎา  เดนดวง 

 ๔๗๒ นางสาวสุณี  มะเกล้ียง 

 ๔๗๓ นางสาวสุดารัตน  ถิระธนาสกล 

 ๔๗๔ นางสุนทรี  ใบยูซบ 

 ๔๗๕ นางสาวสุนิศา  หมัดซอและ 

 ๔๗๖ นางสาวสุนิษา  จันทรขํา 

 ๔๗๗ นางสุปราณี  ชาญชิต 

 ๔๗๘ นางสุปรารถณาษ  แสนยาง 

 ๔๗๙ นางสาวสุพร  สุขุมานันท 

 ๔๘๐ นางสาวสุพรรณี  แจมเหมือน 

 ๔๘๑ นางสาวสุพรรณี  พันอนันท 

 ๔๘๒ นางสาวสุพิชชา  มลาสานต 

 ๔๘๓ นางสาวสุภัคพรรณ  มีประพันธ 

 ๔๘๔ นางสาวสุภัทรา  สิริบูรณวรรณ 

 ๔๘๕ นางสาวสุภาพร  เกษรบัว 

 ๔๘๖ นางสาวสุภาพร  ชัยมงคล 

 ๔๘๗ นางสุภาพร  หนูดาษ 

 ๔๘๘ นางสาวสุภาภรณ  พุมพวง 

 ๔๘๙ นางสาวสุภาวัลย  มานแกว 

 ๔๙๐ นางสาวสุมณฑา  คงรัตน 

 ๔๙๑ นางสุมนตทา  ใจชื้น 

 ๔๙๒ นางสาวสุมาลี  พรมดี 

 ๔๙๓ นางสาวสุรดา  ราชสมณะ 

 ๔๙๔ นางสาวสุรัชดา  ทองสด 

 ๔๙๕ นางสาวสุรัตน  พุคง 

 ๔๙๖ นางสุรียรัตน  วิชัยเจิดจันทร 

 ๔๙๗ นางสุรีรัตน  กุยแกว 

 ๔๙๘ นางสุวนีย  ออนลมูล 

 ๔๙๙ นางสาวสุวรรณา  เกียรติภัทรชัย 

 ๕๐๐ นางสาวสุวรรณี  สังขวรรณะ 

 ๕๐๑ นางสาวสุวัลยา  แจมนิลพิพัฒน 

 ๕๐๒ นางสาวสุวิมล  มุสโตฟาดี   

 ๕๐๓ นางเสารวรี  โพธิ์สวัสดิ์ 

 ๕๐๔ นางเสาวนีย  ทรัพยสิน 

 ๕๐๕ นางสาวเสาวนีย  บุญมี 

 ๕๐๖ นางสาวเสาวนีย  เพ็ชรแสง 

 ๕๐๗ นางสาวโสภา  คําพันธุ 

 ๕๐๘ นางโสภา  ศรีผ้ึง 

 ๕๐๙ นางหงษทอง  ชมภูพล 

 ๕๑๐ นางสาวหนึ่งฤทัย  มานุ 

 ๕๑๑ นางสาวหนึ่งฤทัย  ยอดยศ 

 ๕๑๒ นางสาวอชิรญาณ  โสวจันทร 



 หนา   ๔๘ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๕๑๓ นางสาวอนพัทย  คนมั่น   

 ๕๑๔ นางสาวอนุสรา  แจงสวาง 

 ๕๑๕ นางอภิสนันท  อธิศรีชยานนท 

 ๕๑๖ นางสาวอมรรัตน  ซิระเซ็น 

 ๕๑๗ นางสาวอรณี  ภูเจริญ 

 ๕๑๘ นางสาวอรณี  อุปเนตร 

 ๕๑๙ นางสาวอรทัย  รอดสาย 

 ๕๒๐ นางสาวอรประภา  ชุมพาที 

 ๕๒๑ นางสาวอรพินท  อูนากูล 

 ๕๒๒ นางสาวอรรัตน  นนทศิลา 

 ๕๒๓ นางสาวอรอุมา  ทิพยภาหล 

 ๕๒๔ นางสาวอรอุมา  สงบ 

 ๕๒๕ นางสาวอรัญญา  มีมูซอ 

 ๕๒๖ นางสาวอลิสา  แดงมุกดา 

 ๕๒๗ นางออยทิพย  บวรชยานนท 

 ๕๒๘ นางสาวอังคณา  กันประเสริฐ 

 ๕๒๙ นางสาวอัจฉรา  ไขวพันธุ 

 ๕๓๐ นางสาวอัจฉราทิพย  ยศบรรดาศักดิ์ 

 ๕๓๑ นางอัญชลี  ดวงเนตร 

 ๕๓๒ นางสาวอัญชลี  เผือกหอม 

 ๕๓๓ นางสาวอัญชสา  เหลาทอง 

 ๕๓๔ นางอัมพวัน  คงประเสริฐ 

 ๕๓๕ นางสาวอาทิตยา  อนันตโชคลาภ 

 ๕๓๖ นางอาภรณ  สวนฟก 

 ๕๓๗ นางสาวอาภานันท  อินทรเปล่ียน 

 ๕๓๘ นางสาวอารียพร  วิเศษอักษร 

 ๕๓๙ นางสาวอารีรัตน  ชะนา 

 ๕๔๐ นางสาวอารีรัตน  โพธิ์ศรี 

 ๕๔๑ นางอํานวย  อรุณไพร 

 ๕๔๒ นางอําไพ  เพ็ชรวิจิตร 

 ๕๔๓ นางอิศกานติช  ศรีจารุนาภิรัชต 

 ๕๔๔ นางสาวอุทัยวรรณ  ประเสริฐเจริญศรี 

 ๕๔๕ นางสาวอุบล  บัวลอย 

 ๕๔๖ นางสาวอุบลรัตน  หมันสา 

 ๕๔๗ นางเอื้อมเดือน  ศรีสวัสดิ์ 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๘๓๒  ราย)

 ๑ นายกมล  สําราญเนตร 

 ๒ นายกรกฎ  หนูเกื้อ 

 ๓ นายกฤษกร  กิจพายัพ 

 ๔ นายกฤษณะ  เหลาอรรคะ 

 ๕ นายกําธร  เขมาภิรักษ 

 ๖ นายกิตติ  มีศิริ 

 ๗ นายกิตติพงศ  สุดเลิศ 

 ๘ นายกิตติพงษ  โสภาแดง 

 ๙ นายกิตติภัทร  นวลรอด 

 ๑๐ นายกิตติศักดิ์  ปราณี 

 ๑๑ นายกิตติศักดิ์  วรเพชรายุทธ 

 ๑๒ นายกิติชาติ  แตงสกุล 
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 ๑๓ นายกิติวิช  วัลลียลักษณ 

 ๑๔ นายเกรียงเดช  แกวบุญปน 

 ๑๕ นายโกวิท  เจริญสุข 

 ๑๖ นายขจรศักดิ์  ทองแสง 

 ๑๗ นายคมสัน  ลาโพธิ์ 

 ๑๘ นายจเด็จ  จักรวาล 

 ๑๙ นายจตุธัช  วงศทองเหลือ   

 ๒๐ นายจักรภัทร  ทองทุม 

 ๒๑ นายจาตุรงค  หลุมทอง 

 ๒๒ นายจิตติพงศ  อุทิตะสาร 

 ๒๓ นายจิรฐา  เชาวนสุขุม 

 ๒๔ นายจิรวัฒน  วงษชนะ 

 ๒๕ นายจิรัฎฐ  ประพัฒนรังสี 

 ๒๖ นายจิราทิตย  เกษมวงศ 

 ๒๗ นายจิรายุทธ  สันทนาคณิต 

 ๒๘ นายเจษฎา  ผิวผอง 

 ๒๙ นายฉัตรชัย  ถุงมณี 

 ๓๐ นายฉัตรชัย  อนันตวิเชียร 

 ๓๑ นายเฉลิมพล  คมขํา 

 ๓๒ นายเฉลิมพล  ทรัพยเขื่อนขันธ 

 ๓๓ นายชนาภัทร  สุขเกษม 

 ๓๔ นายชยพัทธ  แอกะนาคะ 

 ๓๕ นายชล  ธิกุลวงษ 

 ๓๖ นายชัชภณ  ธัญธีรธาร 

 ๓๗ นายชัชรินทร  แนมขุนทด   

 ๓๘ นายชัยกิจ  เกิดสุวรรณ 

 ๓๙ นายชัยภัทร  เกิดศรี 

 ๔๐ นายชัยยันต  แกวกูล 

 ๔๑ นายชัยรัตน  พัดทอง 

 ๔๒ นายชัยวัฒน  จันทาทิพย 

 ๔๓ นายชัยวัฒน  เตาสุวรรณ 

 ๔๔ นายชัยวัฒน  สระสม 

 ๔๕ นายชาญชัย  หวยเรไร 

 ๔๖ นายชีวานนท  กานตวัฒนเจิม 

 ๔๗ นายชูเกียรติ์  วิเศษรัมย 

 ๔๘ นายชูชาติ  คันธา 

 ๔๙ นายเชาตรู  รังสีสิริกุล 

 ๕๐ นายไชยยงค  พงษธรรมสถิต   

 ๕๑ นายไชยยา  แกวกา 

 ๕๒ นายฐากูร  ทองหวั่น 

 ๕๓ นายฐิติกร  เหลืองอิงคสุต 

 ๕๔ นายณรงคชัย  โงวประดิษฐ 

 ๕๕ นายณฤดล  พรมชาติ 

 ๕๖ นายณัฏฐคณิศ  รัตนกสิกร 

 ๕๗ นายณัฐนนท  สะมือ 

 ๕๘ นายณัฐพล  คณิตบุญ 

 ๕๙ นายณัฐพล  พุมแยม 

 ๖๐ นายณัฐพล  วานิช 

 ๖๑ นายณัฐพล  เหล่ียมวานิช 

 ๖๒ นายณัฐภูมิ  ขันติณรงค 
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เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๖๓ นายณัฐวุฒิ  ไทยอาสา 

 ๖๔ นายเดชา  ชุณหเจริญ 

 ๖๕ นายเตชิณณคีรี  เปรี่ยมจันทร 

 ๖๖ นายทนาถ  หนูเกื้อ 

 ๖๗ นายทรรศนกร  เศรษฐีกุลพัชร 

 ๖๘ นายทวีชัย  มีลาภ 

 ๖๙ นายทวีศักดิ์  นพพิบูลย 

 ๗๐ นายทองสุข  ปะทิเก 

 ๗๑ นายธงทอง  บูรณะอุดม 

 ๗๒ นายธนภัทร  วิเชียรณรัตน 

 ๗๓ นายธนวัฒน  จุรัญชัย 

 ๗๔ นายธนวัฒน  เพ่ิมจิระพานิช 

 ๗๕ นายธนศักดิ์มนตรี  มหาพรม 

 ๗๖ นายธนสาร  คํามณี 

 ๗๗ นายธนันทธร  หาญวัฒนา 

 ๗๘ นายธรรศ  คทาธรกานต 

 ๗๙ นายธรากร  สุวรรณ 

 ๘๐ นายธวัชชัย  วุนคง 

 ๘๑ นายธิติ  ชัยยาคํา 

 ๘๒ นายธิรพล  อาจวิชัย 

 ๘๓ นายธีรภัทร  เลิศอุดมโชค   

 ๘๔ นายธีรยุทธ  สืบวงษ 

 ๘๕ นายธีรยุทธ  อุทธตรี 

 ๘๖ นายธีรศักดิ์  เลิศเชาวนะ 

 ๘๗ นายธีระวุฒิ  เกื้อหนุน 

 ๘๘ นายธีระศักดิ์  ทิสารัมย 

 ๘๙ นายนครราช  ใครกระโทก 

 ๙๐ นายนพดล  บางทรัพย 

 ๙๑ นายนพดล  พรมทอง 

 ๙๒ นายนพปฎล  จันทรตรีรัตน 

 ๙๓ นายนพรัตน  ศรีออน 

 ๙๔ นายนรนิติ  แกนพะวา 

 ๙๕ นายนราธิป  คลังทอง 

 ๙๖ นายนราธิป  สารกุล 

 ๙๗ นายนววิธ  ศรีจันทรงาม 

 ๙๘ นายนักสิทธิ์  เทียนไชย 

 ๙๙ นายนันทวัฒน  อินจันทร 

 ๑๐๐ นายนันธวัช  โพธิ์ศรี 

 ๑๐๑ นายนิกร  จอมพะเนิน 

 ๑๐๒ นายนิติวัชร  แกวเมืองทอง 

 ๑๐๓ นายนิธิศ  ภูมินวสุนทร 

 ๑๐๔ นายนิธิศ  อุตมสิทธางกูร 

 ๑๐๕ วาที่รอยตรี นิรันดร  ภิลสุวรรณ 

 ๑๐๖ นายนิรุต  คนซื่อ 

 ๑๐๗ นายบริศักดิ์  พลับปลอด 

 ๑๐๘ นายบุญมี  ตั้งถิ่น 

 ๑๐๙ นายบูรนันท  ยืนนาน 

 ๑๑๐ นายเบญจพล  เนียมพลับ 

 ๑๑๑ นายปกรฒ  เชื้อแกวจิญดา 

 ๑๑๒ นายปฏิพัทธ  แผนทอง 
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 ๑๑๓ นายปฐมพงศ  เพชรรัตน 

 ๑๑๔ นายปณณพัฒน  จําปาดง 

 ๑๑๕ นายปภากร  สินชวย 

 ๑๑๖ นายประวิทย  ฤทธิบูรณ 

 ๑๑๗ นายปรัชญา  สุกันทะ 

 ๑๑๘ นายปริญญา  เทียมเจริญ 

 ๑๑๙ นายปรีชา  ทองสงคราม 

 ๑๒๐ นายปรีชา  นวนงาม 

 ๑๒๑ นายปรีชา  วงษสาสม 

 ๑๒๒ นายปรีชา  อินทรทอง 

 ๑๒๓ นายปฤษฎี  หลอคุณธรรม   

 ๑๒๔ นายปณณธร  กาญจนะ 

 ๑๒๕ นายปณณวิชญ  จิรโรจอัครกุล 

 ๑๒๖ นายปโย  ชูกล่ิน 

 ๑๒๗ นายไผกําเพลิง  ตาเมน 

 ๑๒๘ นายพงศกร  รังสรรคทวี 

 ๑๒๙ นายพงศธร  นิรัติศัยโสภิญ 

 ๑๓๐ นายพงศธร  พูลสุวรรณ   

 ๑๓๑ นายพงศธร  ไสยาศรี 

 ๑๓๒ นายพงษปกร  รัตนโสภณ 

 ๑๓๓ นายพงษศักดิ์  โรจนรัตนรักษ 

 ๑๓๔ นายพร  ดําออน 

 ๑๓๕ นายพรชัย  ศักดิ์ศิลาตานนท 

 ๑๓๖ นายพรชัย  สรอยสนธิ 

 ๑๓๗ นายพรทวี  ศรีมาชัย 

 ๑๓๘ นายพรพล  ปญญสิน 

 ๑๓๙ นายพัฒนภูมิ  อิงปญจลาภ 

 ๑๔๐ นายพิชิต  พุฒศิริ 

 ๑๔๑ นายพิทยาธร  ซอนกล่ิน 

 ๑๔๒ นายพิสิฐพล  ณิทธิมนพันธุ 

 ๑๔๓ นายพีระ  รุกขชาติ 

 ๑๔๔ นายเพชรรัตน  ผิวผอง 

 ๑๔๕ นายไพรรงณ  มัดจันทร 

 ๑๔๖ นายไพโรจน  พงศสมพร 

 ๑๔๗ นายภัทรพงษ  ชมชื่น 

 ๑๔๘ นายภาสพงษ  พงษสอน 

 ๑๔๙ นายภูเบศวร  วสุกุล 

 ๑๕๐ นายภูมิพิพัฒน  ผิวเหลือง   

 ๑๕๑ นายภูมิพิพัฒน  พันธเปน 

 ๑๕๒ นายภูริทัตต  หิรัญวิทย 

 ๑๕๓ นายภูวดล  กาฬจันโท 

 ๑๕๔ นายภูวดล  สมานคงศักดิ์ 

 ๑๕๕ นายภูษณ  ฝกบัว 

 ๑๕๖ นายภูษิต  โพธิกลัด 

 ๑๕๗ นายมงคล  ดลชม 

 ๑๕๘ นายมงคล  วิศวเวทานันท 

 ๑๕๙ นายมนตรี  พิทักษวงศ 

 ๑๖๐ นายมาตุภูมิ  บุญมี 

 ๑๖๑ นายมานัต  คูคอน 

 ๑๖๒ นายยศกร  ศรีออน 
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 ๑๖๓ นายยศธน  ตนโพธิ์ทอง 

 ๑๖๔ นายยุทธจักร  มณีแดง 

 ๑๖๕ นายยุทธนา  ธุวะประดิษฐ 

 ๑๖๖ นายยุทธศักดิ์  เกตุแกว 

 ๑๖๗ นายรพีพงศ  นึกอุนจิตร 

 ๑๖๘ นายเรวัฒน  รัตนปริคณน 

 ๑๖๙ นายฤทธิศักดิ์  เรืองรองสุรังค   

 ๑๗๐ นายวงศชัยยุตม  ขุนเหล็ง 

 ๑๗๑ นายวรพจน  ฤทธิกิจเจริญชัย 

 ๑๗๒ นายวรวิทย  คงนอง   

 ๑๗๓ นายวรวิทย  สบายแท 

 ๑๗๔ นายวรินทร  เรืองศรี 

 ๑๗๕ นายวฤทธิ์  รุงเจริญ 

 ๑๗๖ วาที่รอยตรี วัชรชัย  อุนะพํานัก 

 ๑๗๗ นายวัชระ  สทอนดี 

 ๑๗๘ นายวันดี  เตชะวนิชกุล 

 ๑๗๙ นายวิชญพล  เกิดหนุนวงศ   

 ๑๘๐ นายวิชญรพี  มากเพ็ง 

 ๑๘๑ นายวิชัย  แซโอว 

 ๑๘๒ นายวิชาการ  ดีแกว 

 ๑๘๓ นายวิทยา  ลีลากุด 

 ๑๘๔ นายวิทวัช  ธะนะสูตร 

 ๑๘๕ นายวินัย  เคาแกว 

 ๑๘๖ นายวินัย  พรหมเสน 

 ๑๘๗ นายวิภัตย  ธรฤทธิ์ 

 ๑๘๘ นายวิวัตร  บุตรสอน 

 ๑๘๙ นายวิศวัฒน  พรหมมา 

 ๑๙๐ นายวิษณุ  จันทรสงา 

 ๑๙๑ นายวุทธิพร  เดชาลิขิต 

 ๑๙๒ นายเวชรัตม  ธนชุติกร 

 ๑๙๓ นายศรายุทธ  นิยมไทย 

 ๑๙๔ นายศรายุธ  เหมือนโพธิ์ 

 ๑๙๕ นายศราวุฒิ  แสนคํา 

 ๑๙๖ นายศักดิ์ณรงค  วงศสวรรค 

 ๑๙๗ นายศิรวิชญ  วรยศ 

 ๑๙๘ นายศิลา  ไกรวาส 

 ๑๙๙ นายศุภชัย  นาคะ 

 ๒๐๐ นายศุภวัฒน  เส้ียวทอง 

 ๒๐๑ นายศุภเสกข  ไทยสวางศรี 

 ๒๐๒ นายเศรษฐา  หมอแกว 

 ๒๐๓ จาสิบตรี สงกรานต  เรือนคํา 

 ๒๐๔ นายสงกรานต  อุดอาย 

 ๒๐๕ นายสถาพร  พันธุประดิษฐ 

 ๒๐๖ นายสมเกียรติ  กล่ินจันทร 

 ๒๐๗ นายสมชาย  นกอยู 

 ๒๐๘ นายสมชาย  หอมเฉื่อย 

 ๒๐๙ นายสมเพียร  ธรรมวัตร 

 ๒๑๐ นายสมโภชน  ทองไทย 

 ๒๑๑ นายสมศักดิ์  พุมแฟง 

 ๒๑๒ นายสมาน  ภักดิ์เจริญ 
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 ๒๑๓ นายสยม  สะอาดวงศวาน 

 ๒๑๔ นายสรณวิชญ  ทิพยรัตน 

 ๒๑๕ นายสรรพชาญ  ศิริสุข 

 ๒๑๖ นายสราวุฒิ  สุวรรณวงษ 

 ๒๑๗ นายสันติ  ขันทะพงษ 

 ๒๑๘ นายสันติ  นุนเขียว 

 ๒๑๙ นายสันติภาพ  ชูเพ็ง 

 ๒๒๐ นายสัมพันธ  บิลมาล 

 ๒๒๑ นายสัมฤทธิ์  พันธแสน 

 ๒๒๒ นายสิดิ  แสนแกว 

 ๒๒๓ นายสิทธิโชค  ภูพิพัฒนภาพ 

 ๒๒๔ นายสิทธิเดช  แซปง 

 ๒๒๕ นายสินสุริโย  ปนเมือง 

 ๒๒๖ นายสุทธิพงษ  สุทธกรณ 

 ๒๒๗ นายสุธี  จําปาอูป 

 ๒๒๘ นายสุนทร  มณีรัตนาศักดิ์ 

 ๒๒๙ นายสุนทร  แยมเดช 

 ๒๓๐ นายสุพจน  เดชกลา 

 ๒๓๑ นายสุภัตถ  อินทรโพธิ์ 

 ๒๓๒ นายสุเมธ  มะตูม 

 ๒๓๓ นายสุรชัย  เล่ือมเทศ 

 ๒๓๔ นายสุรเชษฐ  จันเติบ 

 ๒๓๕ นายสุรพงษ  นวลขํา 

 ๒๓๖ นายสุรพันธ  อรรคบุตร 

 ๒๓๗ นายสุรวุฒิ  ไหวดี 

 ๒๓๘ นายสุรศักดิ์  สุรพิพิธ 

 ๒๓๙ นายสุรศักดิ์  หาริวร 

 ๒๔๐ นายสุรสิทธิ์  โคษา 

 ๒๔๑ นายสุริยา  นนทะลุน 

 ๒๔๒ นายสุริยา  นาคอินทร 

 ๒๔๓ นายสุริยา  ปุจโฉ 

 ๒๔๔ นายสุริยา  อมฤทธิ์ 

 ๒๔๕ นายไสว  กงทอง 

 ๒๔๖ นายหนุม  นิลมาศ 

 ๒๔๗ นายหัสดี  ฉัตรโมลี 

 ๒๔๘ นายใหญ  เกษสิวากร 

 ๒๔๙ นายอดิพงษ  ไชยธนานันต 

 ๒๕๐ นายอดิศักดิ์  จงประเสริฐ 

 ๒๕๑ นายอดิสรณ  วรรณทิม 

 ๒๕๒ นายอติชาต  มหิทธิภิญโญ 

 ๒๕๓ นายอนันต  ทองชันลุก 

 ๒๕๔ นายอนิวัตติ์  เข็มหอม 

 ๒๕๕ นายอนุชิต  มีแสงแวว 

 ๒๕๖ นายอนุพันธ  มัณยานนท 

 ๒๕๗ นายอนุสรณ  มั่นสัณฐิติ 

 ๒๕๘ นายอภิชาต  เขียนวิจิตร 

 ๒๕๙ นายอภิสิทธิ์  เวสวัฒน 

 ๒๖๐ นายอมร  ชูชวง 

 ๒๖๑ นายอรรถพล  อนประเสริฐ 

 ๒๖๒ นายอลงกต  หยงสตาร 



 หนา   ๕๔ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๒๖๓ นายอสมา  คติมงคลธเนศ 

 ๒๖๔ นายอัมรินทร  นาดมั่น 

 ๒๖๕ นายอัษฎาวุธ  กามะ 

 ๒๖๖ นายอาทอน  พรมเสาร 

 ๒๖๗ นายอาทิตย  อรัญทอง 

 ๒๖๘ นายอาวุธ  สิงหทรัพย 

 ๒๖๙ นายอํานาจ  นฤภัย 

 ๒๗๐ นายอํานาจ  ปราการสมุทร 

 ๒๗๑ นายอุกฤษณ  เจริญผล 

 ๒๗๒ นายอุดม  เกตุเนตร 

 ๒๗๓ นายอุดมรัฐ  บัวทอง 

 ๒๗๔ วาที่รอยตรี เอกกมล  ปนชาง 

 ๒๗๕ นายเอกชัย  แสงสวาง 

 ๒๗๖ นายเอกรักษณ  โพธิ์พิมล 

 ๒๗๗ วาที่รอยตรี เอกวิทย  เดวิเลาะ 

 ๒๗๘ นางสาวกชกร  หลําดี 

 ๒๗๙ นางสาวกชนัฑ  ประถมเจริญ 

 ๒๘๐ นางสาวกณิกนันต  วงศสิทธิ์ 

 ๒๘๑ นางสาวกนกกาญจน  พวงเพ็ชร 

 ๒๘๒ นางสาวกนกพร  ไทยขวัญ 

 ๒๘๓ นางสาวกนกวรรณ  กันทุกข 

 ๒๘๔ นางสาวกนกอร  จันครา 

 ๒๘๕ นางสาวกนิษฐา  คงดอน 

 ๒๘๖ นางสาวกมลจันทน  มานโคกสูง 

 ๒๘๗ นางสาวกมลพร  ลูกอินทร 

 ๒๘๘ นางสาวกรณิการ  ใจเย็น 

 ๒๘๙ นางสาวกรพิณ  สดวกดี 

 ๒๙๐ นางสาวกรรณิกา  แสงมณี 

 ๒๙๑ นางกรรณิการ  ขุนชู 

 ๒๙๒ นางสาวกรวรรณ  ไตรเวียง 

 ๒๙๓ นางกรวรรณ  ศรีบูรณ 

 ๒๙๔ นางสาวกรัณรัตน  ชูศรี 

 ๒๙๕ นางสาวกฤตธีรา  ธาตุอินทร 

 ๒๙๖ นางสาวกฤตินี  เลิศดํารงศิริ 

 ๒๙๗ นางสาวกัญญนา  ฆารรัศมี 

 ๒๙๘ นางสาวกัญญพร  บุญรักษ 

 ๒๙๙ นางสาวกัญญาณัฐ  พิกุลศรี 

 ๓๐๐ นางสาวกัญญาภัทร  คงธัญญงาม 

 ๓๐๑ นางสาวกัญญารัตน  พุมเพ็ชร 

 ๓๐๒ นางสาวกันตา  แกวพรม 

 ๓๐๓ นางสาวกันทิมา  หมวกวรรณ 

 ๓๐๔ นางสาวกัลยกร  มณีวงษ 

 ๓๐๕ นางกาญจนา  สัจวุฒิวิชญ 

 ๓๐๖ นางสาวกานดา  บุญโพธิ์ชา 

 ๓๐๗ นางสาวกานตพิชชา  วัฒนะ 

 ๓๐๘ นางสาวกิ่งแกว  จันทรธนูเดช 

 ๓๐๙ นางสาวเกศสุดา  วงศธีรโรจน 

 ๓๑๐ นางสาวเกษร  ดีดวยมี 

 ๓๑๑ นางสาวขนิษฐา  ภาวิจันดา 

 ๓๑๒ นางขนิษฐา  สีนวล 



 หนา   ๕๕ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๓๑๓ นางขนิษฐา  สุวรรณเสรีรักษ 

 ๓๑๔ นางสาวขวัญชนก  ฉิ่งแกว 

 ๓๑๕ นางสาวขวัญรดี  ธนาพฤกษารัตน 

 ๓๑๖ นางสาวขวัญฤทัย  จันทรกมล 

 ๓๑๗ นางสาวขวัญฤทัย  สนใจ 

 ๓๑๘ นางสาวคณัสวรรณ  ศุขประมวล 

 ๓๑๙ นางสาวจรรยา  นาคมณี 

 ๓๒๐ นางสาวจริยา  ยึดพวก 

 ๓๒๑ นางสาวจริยาธร  ธรรมเกตุ 

 ๓๒๒ นางจันทนา  ตาละกูล 

 ๓๒๓ นางสาวจันทนา  พริกเล็ก 

 ๓๒๔ นางจันทนี  เตชะพิเชฐวงศ 

 ๓๒๕ นางสาวจันทรจิรา  วรรณโร 

 ๓๒๖ นางสาวจันทรเพ็ญ  พระสวาง 

 ๓๒๗ นางสาวจันทรวณี  คําภู 

 ๓๒๘ นางสาวจันทิมา  ควรขุนทด 

 ๓๒๙ นางสาวจันทิมา  สุบรรณรัตน 

 ๓๓๐ นางจารุณี  มณูธรรม 

 ๓๓๑ นางจารุณี  สัมมาโพธิ์ 

 ๓๓๒ นางสาวจารุวรรณ  ชันแสง 

 ๓๓๓ นางสาวจารุวรรณ  ชํานาญคา 

 ๓๓๔ นางสาวจารุวรรณ  หินสอ 

 ๓๓๕ นางสาวจิตตนา  จันทพันธ 

 ๓๓๖ นางสาวจิตติมา  สิงหะราชา 

 ๓๓๗ นางสาวจิตภินันท  ฐิตพิชิตศักดิ์ 

 ๓๓๘ นางสาวจิตรา  เวียนสาว 

 ๓๓๙ นางสาวจินตนา  แกวเรียบ 

 ๓๔๐ นางสาวจินตนา  นนทะคําจันทร 

 ๓๔๑ นางสาวจินตนา  บุญเครือ 

 ๓๔๒ นางสาวจิรฐา  กุลวริณิษฐา 

 ๓๔๓ นางสาวจิรรัช  วรธาดาวงศ 

 ๓๔๔ นางสาวจิรา  ชูรุด 

 ๓๔๕ นางสาวจิราพร  จงจิตร 

 ๓๔๖ นางสาวจิราภรณ  แกวไตรรัตน 

 ๓๔๗ นางสาวจิราภรณ  ดีชูศร 

 ๓๔๘ นางสาวจิรารัตน  รีสมซา 

 ๓๔๙ นางจีรพร  วินิจกุล 

 ๓๕๐ นางสาวจีรษา  หลักเมือง 

 ๓๕๑ นางสาวจุฑาทิพย  แสงงาม 

 ๓๕๒ นางจุฑามาศ  จวบสมบัติ 

 ๓๕๓ นางสาวจุฑาวดี  พรหมบริรักษ 

 ๓๕๔ นางสาวจุฬาภรณ  วรรณกุล 

 ๓๕๕ นางสาวเจริญขวัญ  ประจักษโก 

 ๓๕๖ นางสาวแจมนภา  สมใจ 

 ๓๕๗ นางสาวฉัตรทิยา  กุนอก 

 ๓๕๘ นางสาวฉัตรยา  จิตรเจริญ 

 ๓๕๙ นางสาวชฎากร  สังขบุญเรือง 

 ๓๖๐ นางชณัชณิดา  ตรีสมุทร 

 ๓๖๑ นางชณิกานต  เครือวิเสน 

 ๓๖๒ นางสาวชนนิกานต  จิตประกอบ 



 หนา   ๕๖ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๓๖๓ นางสาวชนัญญา  จูสกุลวิจิตร 

 ๓๖๔ นางสาวชนิตา  ภักดีโชติ 

 ๓๖๕ นางสาวชมพูนุช  แสนภพ 

 ๓๖๖ นางสาวชลธิชา  ฉุนมี 

 ๓๖๗ นางสาวชลัญฎา  วสุเมธาวศิน 

 ๓๖๘ นางสาวชลิดา  อัฒจักร 

 ๓๖๙ นางชลิตา  กิ่งภาร 

 ๓๗๐ นางสาวชลิตา  เบ็ญจมาศ 

 ๓๗๑ นางชัชชญา  การกรณ 

 ๓๗๒ นางสาวชัชชญา  ธรรมมานอย 

 ๓๗๓ นางสาวชัญญานุช  ทองฤทธิ์นุน 

 ๓๗๔ นางสาวชาวิมาน  จันทรธาราม 

 ๓๗๕ นางสาวชุติมา  พาหา 

 ๓๗๖ นางสาวชุติมา  อัสดรธารากุล 

 ๓๗๗ นางสาวชุลีกร  อินทรเจริญ 

 ๓๗๘ นางสาวโชติวรรณ  แกวตาล 

 ๓๗๙ นางสาวญาดา  ไชยพรเดชเจริญ 

 ๓๘๐ นางสาวฐายิกา  สุนทรโชติ 

 ๓๘๑ นางสาวฐิตา  ฤทธาพรม 

 ๓๘๒ นางฐิติชญา  ปตตาเคสา 

 ๓๘๓ นางสาวฐิตินันท  ไชยแสง 

 ๓๘๔ นางสาวฐิติรัตชยา  ประพัด 

 ๓๘๕ นางสาวฐิติรัตน  สีหราช 

 ๓๘๖ นางสาวฐิติวรดา  สุวรรณมัย 

 ๓๘๗ นางสาวณฐกาญจน  ยุนสมาน 

 ๓๘๘ นางสาวณฐลักษณ  ยุนสมาน 

 ๓๘๙ นางสาวณฐิตา  สุนทรวัชร 

 ๓๙๐ นางสาวณดา  กล่ินสุคนธ 

 ๓๙๑ นางสาวณภาภัช  เทียมเลิศ 

 ๓๙๒ นางสาวณหฤทัย  ทรงศิริ 

 ๓๙๓ นางสาวณัชชพร  นวลนุช 

 ๓๙๔ นางสาวณัฎฐธวรรณ  สนสวัสดิ์   

 ๓๙๕ นางณัฏกานต  วงศวิฉาย 

 ๓๙๖ นางณัฏฐณิชา  คําพันธ 

 ๓๙๗ นางสาวณัฏฐณิชา  บุญโสภา 

 ๓๙๘ นางณัฏฐธิดา  ทองเผือก 

 ๓๙๙ นางสาวณัฏฐรี  เพชรนอย 

 ๔๐๐ นางสาวณัฐกานต  นันทา 

 ๔๐๑ นางณัฐกานต  บุญผูก 

 ๔๐๒ นางสาวณัฐกานต  แฟงฟก 

 ๔๐๓ นางสาวณัฐกิตติยา  ธีรปรียาพงศ 

 ๔๐๔ นางสาวณัฐณิชา  เลิศลักษณปรีชา 

 ๔๐๕ นางสาวณัฐนรีรัตน  มะโนธนกฤติ 

 ๔๐๖ นางสาวณัฐนลิน  ฉิมใจ 

 ๔๐๗ นางสาวณัฐปภัสร  มโนการ 

 ๔๐๘ นางสาวณัฐวีณ  วาศวิรุจนชัย 

 ๔๐๙ นางสาวณัฐสาริสา  ธนัทสิริพิรเดช 

 ๔๑๐ นางสาวดนิตารัช  สุขกิจ 

 ๔๑๑ นางสาวดลพร  คงแปน 

 ๔๑๒ นางสาวดวงแกว  หนักแนน 



 หนา   ๕๗ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๔๑๓ นางสาวดวงดาว  จันทรเพ็ญ 

 ๔๑๔ นางสาวดวงฤดี  เกิดแกวงาม 

 ๔๑๕ นางสาวดาภวัลย  พันธะสุมา 

 ๔๑๖ นางสาวดารณี  คําลือ 

 ๔๑๗ นางสาวดารณี  เสือเยะ 

 ๔๑๘ นางสาวดารุณี  พาชัยภูมิ 

 ๔๑๙ นางสาวดารุณี  อุปชา 

 ๔๒๐ นางสาวดาว  พุมแยม 

 ๔๒๑ นางสาวเดือนเต็ม  ดีเทียน 

 ๔๒๒ นางสาวเดือนเต็ม  นอยเจริญ 

 ๔๒๓ นางสาวตรึงตรา  สมรภูมิ 

 ๔๒๔ วาที่รอยตรีหญิง เต็มศิริ  เอี่ยมสกุล 

 ๔๒๕ วาที่รอยตรีหญิง ทวีพร  ธรรมสอน 

 ๔๒๖ นางสาวทิฆัมพร  กี่กระโทก 

 ๔๒๗ นางสาวทิพพาภรณ  มาเหลน 

 ๔๒๘ นางสาวทิพยเนตร  เจิงสูงเนิน 

 ๔๒๙ นางสาวทิพยวรรณ  เจือกุดขมิ้น 

 ๔๓๐ นางทิพวรรณ  ขวางระหัส 

 ๔๓๑ นางสาวทิพวรรณ  พลหาญ 

 ๔๓๒ นางสาวทิพวัลย  สุขพิมพใจ 

 ๔๓๓ นางสาวทิราภรณ  พรมนิล 

 ๔๓๔ นางสาวทิวาพร  มาศพฤกษ 

 ๔๓๕ นางสาวธณิฐา  อินทรพรหม 

 ๔๓๖ นางสาวธนภัทร  ชาญไชย 

 ๔๓๗ นางสาวธนวรรณ  อินทรพิทักษ 

 ๔๓๘ นางสาวธมนันท  เรืองเวทย 

 ๔๓๙ นางสาวธรรญชนก  ยศสุนทร 

 ๔๔๐ นางสาวธษา  สังขผัน 

 ๔๔๑ นางสาวธัญทิพย  หาโละ 

 ๔๔๒ นางสาวธัญธิติ  เฉตวงษ 

 ๔๔๓ นางสาวธันยาภรณ  ปรีชา 

 ๔๔๔ นางสาวธิดารัตน  เกษตรศิลป 

 ๔๔๕ นางสาวธิดารัตน  ขวัญกิจพงศธร 

 ๔๔๖ นางสาวธิดารัตน  เวศพันธ 

 ๔๔๗ นางสาวธียพัทร  เขมากโรทัย 

 ๔๔๘ นางสาวธีรกานต  โมมขุนทด 

 ๔๔๙ นางสาวธีระตา  พรายแกว 

 ๔๕๐ นางสาวธีรัชชา  พวงจันทร 

 ๔๕๑ นางสาวธีรานันท  เกษรพรมราช 

 ๔๕๒ นางสาวนงลักษ  เศษขุนทด 

 ๔๕๓ นางสาวนงลักษณ  เหมือนโพธิ์ทอง 

 ๔๕๔ นางสาวนพวรรณ  พันธุ 

 ๔๕๕ นางนภา  ภูศรี 

 ๔๕๖ นางสาวนภาพรรณ  อิ่นแกว 

 ๔๕๗ นางสาวนภาลัย  เบ็ญมาศ 

 ๔๕๘ นางสาวนริศรา  จานประดับ 

 ๔๕๙ นางสาวนริสรา  ษาอังกฤษ 

 ๔๖๐ นางสาวนฤมล  รอดรุงเรือง 

 ๔๖๑ นางนฤมล  วุนคง 

 ๔๖๒ นางสาวนฤมล  ศรียา 



 หนา   ๕๘ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๔๖๓ นางสาวนอยหนา  คํานอก 

 ๔๖๔ นางสาวนัฐติยาพร  นุพพล 

 ๔๖๕ นางนัทธิชา  ปุนอุดม 

 ๔๖๖ นางสาวนัทษมน  จิตมาตย 

 ๔๖๗ นางสาวนันทนภัส  แสนสุข 

 ๔๖๘ นางสาวนันธิชา  กิจบํารุง 

 ๔๖๙ นางสาวนันธินี  พรมโยธา 

 ๔๗๐ นางสาวนันยะรัตน  บัวสาย 

 ๔๗๑ นางสาวนารีรัตน  รอยแกว 

 ๔๗๒ นางสาวนิชาภา  ชื่นใจเล็กล้ิมศริ 

 ๔๗๓ นางนิตยา  นามวัน 

 ๔๗๔ นางสาวนิตยา  ปวงกลาง 

 ๔๗๕ นางนิตยา  โสภาที 

 ๔๗๖ นางสาวนิตยาวดี  ครุฑกําจร 

 ๔๗๗ นางสาวนิธิกานต  ศรีพูลสมบัติ 

 ๔๗๘ นางนิธิวดี  เกษมวงศ 

 ๔๗๙ นางสาวนิภาพร  วงษนอก   

 ๔๘๐ นางสาวนิภาพร  หอมสมบัติ 

 ๔๘๑ นางสาวนิราภร  ขวัญปาน 

 ๔๘๒ นางสาวนิลนภา  สิงหไชย 

 ๔๘๓ นางสาวนิลเนตร  บุญอินทร 

 ๔๘๔ นางสาวนิลวรรณ  นอยฉวี 

 ๔๘๕ นางสาวนิศากร  แกวมะลัง 

 ๔๘๖ นางนิศารัตน  สาสุนทรา 

 ๔๘๗ นางสาวนิษฐเนตร  รอบรู 

 ๔๘๘ นางนิสากร  บัวจันทร 

 ๔๘๙ นางสาวนุจรี  สิงหเรือง 

 ๔๙๐ นางนุชจรินทร  รังรักษรัตนากร 

 ๔๙๑ นางสาวเนตรนภา  รอดสาลี 

 ๔๙๒ นางสาวบงกชกานต  จามจุรี 

 ๔๙๓ นางสาวบุญญารักษ  เพ็งแจม 

 ๔๙๔ นางสาวบุญนํา  ตําหนิงาม 

 ๔๙๕ นางบุศราวดี  แจงประโคน 

 ๔๙๖ นางสาวบุษบา  กระจางฉาย 

 ๔๙๗ นางสาวบุษบา  ธนะมิตร 

 ๔๙๘ นางสาวเบญจพร  ปานเกิด 

 ๔๙๙ นางสาวเบญจมาพร  สุนทรรส 

 ๕๐๐ นางสาวเบญจวรรณ  ศรีนา 

 ๕๐๑ นางปณิชา  แยมคงเมือง 

 ๕๐๒ นางสาวปณิสรา  ชาวเกวียน 

 ๕๐๓ นางสาวปนัดดา  ชมภู 

 ๕๐๔ นางสาวประดิชญา  หนูฉง 

 ๕๐๕ นางสาวประทุมมา  นาคสีทา 

 ๕๐๖ นางสาวประทุมรัตน  ทีภักดี 

 ๕๐๗ นางสาวประวีณวัช  ศรีละมัย 

 ๕๐๘ นางสาวปรัศนียาภรณ  สายพล   

 ๕๐๙ นางสาวปราจารี  สุวรรณนัง 

 ๕๑๐ นางสาวปราณิศา  ทรัพยเรือง 

 ๕๑๑ นางสาวปรียากร  คําศรีจันทร 

 ๕๑๒ นางสาวปรียาภา  ล่ิมหุน 



 หนา   ๕๙ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๕๑๓ นางสาวปรียาลักษณ  คงมา 

 ๕๑๔ นางสาวปวีณพร  เงินย่ิงสุข 

 ๕๑๕ นางสาวปวีณา  คุมภัย 

 ๕๑๖ นางสาวปวีณา  รอดคง 

 ๕๑๗ นางสาวปญจพร  เนินอุไร 

 ๕๑๘ นางสาวปญญดา  แกวพิชัย 

 ๕๑๙ นางสาวปทมธนพัฒน  ลาภจึงเจริญ 

 ๕๒๐ นางสาวปานเกลา  นวลละออง 

 ๕๒๑ นางสาวปารดี  แซเตียว 

 ๕๒๒ นางสาวปาริฉัตตก  ใจจักรคํา 

 ๕๒๓ นางสาวปาริชาต  เนื่องพูลทรัพย 

 ๕๒๔ นางสาวปาริชาติ  อดกล้ัน 

 ๕๒๕ นางสาวปติพร  ชํานิเกษตร 

 ๕๒๖ นางสาวปยะนิจ  พุทธจักร 

 ๕๒๗ นางสาวปยะมาศ  พันวา 

 ๕๒๘ นางปยะรัตน  โตวรรณ 

 ๕๒๙ นางสาวปุณณภา  บุญมา 

 ๕๓๐ นางสาวปุณณภา  พยุงสิน 

 ๕๓๑ นางสาวพจนีย  จุฑานันท 

 ๕๓๒ นางสาวพจนีย  นาควัชระ 

 ๕๓๓ นางสาวพจมาส  จันทรเครื่อง 

 ๕๓๔ นางพชรมน  วัฒนสุข 

 ๕๓๕ นางสาวพนารัตน  จันทรนิ่ม 

 ๕๓๖ นางสาวพนิดา  บุญเชิด 

 ๕๓๗ นางสาวพนิดา  ประจิตร 

 ๕๓๘ นางสาวพยอม  ใจดี 

 ๕๓๙ นางสาวพรทิพย  แหมะจิ 

 ๕๔๐ นางสาวพรนิภา  ไชยเชษฐ 

 ๕๔๑ นางสาวพรพรรณ  ผลรุก 

 ๕๔๒ นางสาวพรพรรณ  หยัดน้ํา   

 ๕๔๓ นางสาวพรพิมล  ซื่อตรง 

 ๕๔๔ นางสาวพรรณพิลาส  ประสานพันธ 

 ๕๔๕ นางพรรษกร  ศรีสงคราม 

 ๕๔๖ นางสาวพรฤดี  ปานภูมิ 

 ๕๔๗ นางสาวพรลภัส  ศรีกลอม 

 ๕๔๘ นางสาวพลอยชมพู  เอี่ยมสําอางค 

 ๕๔๙ วาที่รอยตรีหญิง พลอยปภัส   

  ศิริชัยภักดีกุล 

 ๕๕๐ นางสาวพัชญธนิกา  พัชรธํารงวิชญ 

 ๕๕๑ นางสาวพัชรวดี  โยธะมาตย   

 ๕๕๒ นางสาวพัชรา  จันทรดี 

 ๕๕๓ นางสาวพัชรินทร  พลนิกร 

 ๕๕๔ นางสาวพัชรี  อินสวาง 

 ๕๕๕ นางพันธิภา  ตาสาโรจน 

 ๕๕๖ นางสาวพาณิชา  เพียรพัฒนกิจ 

 ๕๕๗ นางสาวพิชกาญจน  เจษฎานุพงศ   

 ๕๕๘ นางสาวพิชญสินี  อินทะนาค 

 ๕๕๙ นางสาวพิชญา  ธรรมสุโข 

 ๕๖๐ นางสาวพิชญาณัฏฐ  สุขอารมภ 

 ๕๖๑ นางสาวพิชญาภา  วงศกันยา 



 หนา   ๖๐ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๕๖๒ นางพิมพรรณี  พรชวยกอบกุล   

 ๕๖๓ นางพิมพาภรณ  คงอภิรักษ 

 ๕๖๔ นางสาวพิรพรรณ  เรืองวานิช 

 ๕๖๕ นางสาวพูลทรัพย  สุเกษ 

 ๕๖๖ นางสาวเพ็ญนภา  ศิริภักดี 

 ๕๖๗ นางสาวเพ็ญประภา  ฤทธิโชติ 

 ๕๖๘ นางสาวเพ็ญศรี  โตะอาดํา 

 ๕๖๙ นางสาวไพรินทร  เพ็ชรโต 

 ๕๗๐ นางสาวภธิรา  ปญจหิรัญกุล 

 ๕๗๑ นางสาวภรณพิสุทธิ์  กองจันดา 

 ๕๗๒ นางสาวภรทิพย  หงษสอ 

 ๕๗๓ นางภสินี  บัวขาว 

 ๕๗๔ นางสาวภัคนันท  ชัยมงคล 

 ๕๗๕ นางสาวภัชทิกา  กวินวิโชค 

 ๕๗๖ นางสาวภัทรจิตต  ใจสุวรรณ 

 ๕๗๗ นางสาวภัทรศยา  วรกฎ 

 ๕๗๘ นางสาวภัทราภรณ  งามย่ิงยวด 

 ๕๗๙ นางสาวภัสราภรณ  เจริญสุข 

 ๕๘๐ นางสาวภาวดี  กิจจามัย 

 ๕๘๑ นางสาวภาวิกา  ไชยธงรัตน 

 ๕๘๒ นางสาวภาวิณี  เท้ียวพันธ 

 ๕๘๓ นางมณฑา  แกวหมุน 

 ๕๘๔ นางสาวมณี  ผิวพรรณ 

 ๕๘๕ นางสาวมณีรัตน  ขุนเที่ยงธรรม 

 ๕๘๖ นางสาวมณีรัตน  จําลองชาติ 

 ๕๘๗ นางสาวมนฤดี  ภูผาลาด 

 ๕๘๘ นางสาวมนสิชา  มุละสีวะ 

 ๕๘๙ นางสาวมนัณญา  ขยันกิจ 

 ๕๙๐ นางสาวมลทิรา  จันทรเจริญ 

 ๕๙๑ นางสาวมลิษา  สุขถนอม 

 ๕๙๒ นางสาวมัญชรี  ทีปนะ 

 ๕๙๓ นางสาวมัณฑนา  โพธิจันทร 

 ๕๙๔ นางสาวมัณฑนา  หอมกรุน 

 ๕๙๕ นางสาวมุกดา  เพชรนอย 

 ๕๙๖ นางสาวเมธาวี  เล้ืองเชื้อง 

 ๕๙๗ นางสาวเมริสา  สุภินันทพร 

 ๕๙๘ นางสาวยุพา  ขันทกสิกรรม 

 ๕๙๙ นางสาวยุรพร  ธุปพงษ 

 ๖๐๐ นางสาวเยาวมาลย  แสนมาโนช 

 ๖๐๑ นางสาวเยาวลักษณ  สายสมบัติ 

 ๖๐๒ นางสาวรจนา  สุวรรณแสง 

 ๖๐๓ นางสาวรจริน  กองธรรม 

 ๖๐๔ นางรจเรศ  อิศรางกูร ณ อยุธยา 

 ๖๐๕ นางสาวรชยา  ศรีธนโฆษิต 

 ๖๐๖ นางสาวรฏา  จําเรียงฤทธิ์ 

 ๖๐๗ นางสาวรดา  กรมแสนพิมพ 

 ๖๐๘ นางสาวรตนภัส  วรรณวรพร 

 ๖๐๙ นางสาวรติกาญจน  เค็งสม 

 ๖๑๐ นางรพีพรรณ  เปรือรัมย 

 ๖๑๑ นางสาวรมฤดี  อิ่มเกษม 



 หนา   ๖๑ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๖๑๒ นางสาวรวมพร  กางกั้น 

 ๖๑๓ นางรวิษฎา  อิลชีริฟ 

 ๖๑๔ นางสาวรวีวรรณ  เชิดสุขใจ 

 ๖๑๕ นางรวีวรรณ  สุทธิละออ 

 ๖๑๖ นางสาวระพีพร  อนทอง 

 ๖๑๗ นางสาวรัชณู  ใยสงค 

 ๖๑๘ นางสาวรัชนี  บุญกอง 

 ๖๑๙ นางสาวรัชนี  เหมือนโพธิ์ 

 ๖๒๐ นางสาวรัชวรรณ  ทรัพยสวน 

 ๖๒๑ นางรัตนา  เกิดไธสง 

 ๖๒๒ นางสาวรัตนา  ศิริป 

 ๖๒๓ นางรุงนภา  ชัยวัฒนพงศ 

 ๖๒๔ นางสาวรุงนภา  ดํารงธรรม 

 ๖๒๕ นางสาวรุงนภา  สมสอาด 

 ๖๒๖ นางสาวรุงเพ็ชร  สินเธาว 

 ๖๒๗ นางรุงอรุณ  เรืองฤทธิ์ 

 ๖๒๘ นางสาวเรณู  ไกรทัต 

 ๖๒๙ นางสาวเรณู  พูลผล 

 ๖๓๐ นางสาวฤทัยรัตน  วรรทมาตร 

 ๖๓๑ นางสาวฤทัยวรรณ  มีโรจน 

 ๖๓๒ นางสาวลลนา  ตาสัก 

 ๖๓๓ นางสาวลลิตภัทร  สีเคน 

 ๖๓๔ นางลัดดาวัลย  เฉยฉิม 

 ๖๓๕ นางสาวลินดา  เทียมเจริญ 

 ๖๓๖ นางสาวเลิศนภา  พงษดํา 

 ๖๓๗ นางวณิชชา  กองคํา 

 ๖๓๘ นางวนิตา  ธรรมปญหาร 

 ๖๓๙ นางสาววรนารถ  สุนทรมณีเลิศ 

 ๖๔๐ นางวรรณนิสา  ศรีสุวรรณ 

 ๖๔๑ นางสาววรรณวิภา  เดชเรือง 

 ๖๔๒ นางสาววรลักษณ  นาคสุทธิ 

 ๖๔๓ นางสาววรัชททนันท  จันทรศรี 

 ๖๔๔ นางวรัชยา  ขันติณรงค 

 ๖๔๕ นางสาววราปณัช  กิจขุนทด 

 ๖๔๖ นางสาววราภรณ  เกิดทอง 

 ๖๔๗ นางสาววราภรณ  หงษอินทร 

 ๖๔๘ นางสาววราภรณ  หมีเงิน 

 ๖๔๙ นางสาววรีพรรณ  เอี่ยมชู 

 ๖๕๐ นางวรุณรัตน  กลํ่าทอง 

 ๖๕๑ นางสาววลัยรัตน  ศรีสยาม 

 ๖๕๒ นางสาววัชหทัย  จุลตระกูล 

 ๖๕๓ นางสาววันดี  เขียววิชัย 

 ๖๕๔ นางสาววันดี  แซโลว 

 ๖๕๕ นางสาววันดี  บุตรนิล 

 ๖๕๖ นางสาววันทนี  อภินันทรักษ 

 ๖๕๗ นางสาววันวิสาข  เซ็นมะ 

 ๖๕๘ นางสาววัลยลิกา  พรหมแจง 

 ๖๕๙ นางสาววารุณี  ทองถนอม 

 ๖๖๐ นางสาววารุณี  นนทเหลาพล 

 ๖๖๑ นางสาววาสนา  เมฆลอย 



 หนา   ๖๒ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๖๖๒ นางวินันทาดา  พิกุลแกว 

 ๖๖๓ นางวิภรณรัตน  พิมสวรรค 

 ๖๖๔ นางสาววิภาดา  เทศนาบูรณ 

 ๖๖๕ นางสาววิภาดา  นาทันคิด 

 ๖๖๖ นางสาววิภารัตน  ธานีรัตน 

 ๖๖๗ นางสาววิภารัตน  เอียดวิจิตต 

 ๖๖๘ นางสาววิภาวี  ขุนจํานวน 

 ๖๖๙ นางวิมล  ทรัพยศรี 

 ๖๗๐ นางวิมลรัตน  ไชยศรี 

 ๖๗๑ นางสาววิราวรรณ  บุดดา 

 ๖๗๒ นางวิลาสินี  เกษรา 

 ๖๗๓ นางสาววิไล  สุดถนอม 

 ๖๗๔ วาที่รอยตรีหญิง วิไลภรณ   

  ลือสัมพันธ 

 ๖๗๕ นางสาววีรนุช  เกตุแกว 

 ๖๗๖ นางวีรวรรณ  ทองแพ 

 ๖๗๗ นางศตวรรณ  ตะกะศิลา 

 ๖๗๘ นางสาวศรัญญา  กําจายกลาง 

 ๖๗๙ นางศรัญญา  มีมูซอ 

 ๖๘๐ นางสาวศรัญญา  ลาวัง 

 ๖๘๑ นางสาวศรัญญา  สุภาพ 

 ๖๘๒ นางสาวศรัณยพร  จุลรัตน 

 ๖๘๓ นางศรัณยา  ทะเลนอย 

 ๖๘๔ นางศรีรัตนา  ปานหวาน 

 ๖๘๕ วาที่รอยตรีหญิง ศรีสุดา  คงเวียง 

 ๖๘๖ นางศรีสุดา  ดีบุดศรี 

 ๖๘๗ นางศรุดา  ตุลาภิรมย 

 ๖๘๘ นางสาวศศินัญญา  ทองเจริญ 

 ๖๘๙ นางสาวศศิวรรณ  ย้ิมปรีดา 

 ๖๙๐ นางสาวศศิวิมล  โฉมยงค 

 ๖๙๑ นางสาวศศิวิมล  ทุมวัน 

 ๖๙๒ นางสาวศศิวิมล  วรสัมปุรณะ 

 ๖๙๓ นางสาวศิริกัลยาณ  หมั่นจิตร 

 ๖๙๔ นางสาวศิริกานต  บัวจักร 

 ๖๙๕ นางสาวศิริพร  สอนมาก 

 ๖๙๖ นางสาวศิริยา  เกษียร 

 ๖๙๗ นางสาวศิริลักษณ  สุพรรณอาสน 

 ๖๙๘ นางสาวศุภรัตน  วภักดิ์เพชร 

 ๖๙๙ นางสาวสกาวเดือน  ศรีสุวรรณ 

 ๗๐๐ นางสาวสกุลทิพย  สวนประเสริฐ 

 ๗๐๑ นางสมฤทัย  ทองมาก 

 ๗๐๒ นางสาวสมหทัย  ตรีวุธ 

 ๗๐๓ นางสาวสรณัชญาณ  ไตรรัตนศิริกุล 

 ๗๐๔ นางสาวสโรชา  แซเบ 

 ๗๐๕ นางสาวสลักจิต  นันตา 

 ๗๐๖ นางสันทนีย  สุริวงษ 

 ๗๐๗ นางสาวสาธิตา  โพธิ์เจริญกิจ 

 ๗๐๘ นางสาวสายชล  ชูบรรจง 

 ๗๐๙ นางสาวสายทิพย  อเนกบุญลาภ   

 ๗๑๐ นางสาวสายฝน  อัญญโพธิ์ 



 หนา   ๖๓ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๗๑๑ นางสาวสาวิตรี  เงามุข 

 ๗๑๒ นางสาวสาวิตรี  ภิรมยไกรภักดิ์ 

 ๗๑๓ นางสาวสิรินทร  พิทักษา 

 ๗๑๔ นางสาวสิรินทร  เรืองทองเมือง 

 ๗๑๕ นางสาวสิรินพร  อิทธิฤทธิ์ตานนท 

 ๗๑๖ นางสาวสิริพร  มูลเมือง 

 ๗๑๗ นางสิริยา  มิตรางกูร 

 ๗๑๘ นางสาวสิริลักษณ  ธิมาชัย 

 ๗๑๙ นางสาวสุกภัควี  แกวฉีด 

 ๗๒๐ นางสาวสุกัญญา  กลาหาญ 

 ๗๒๑ นางสาวสุกัญญา  โพธิ์ทอง 

 ๗๒๒ นางสาวสุกัญญา  ลาโสภี 

 ๗๒๓ นางสาวสุกัณฐิมา  กัณหผะลา 

 ๗๒๔ นางสาวสุขขี  รุจาคม 

 ๗๒๕ นางสาวสุขจี  พฤกษากิจ 

 ๗๒๖ นางสาวสุขรําพึง  สายบัว 

 ๗๒๗ นางสาวสุจิตรา  บัวอุไร 

 ๗๒๘ นางสาวสุชาดา  ฟกจีน 

 ๗๒๙ นางสาวสุชาวดี  สุขสุวรรณ 

 ๗๓๐ นางสาวสุฑาวรรณ  โชติกมล 

 ๗๓๑ นางสุดใจ  แซล้ิม 

 ๗๓๒ นางสุดาพร  งวนหอม 

 ๗๓๓ นางสาวสุดาภรณ  วิทยากุล 

 ๗๓๔ นางสาวสุทธิรัก  พรายมาก 

 ๗๓๕ นางสาวสุธาศินี  ยุบล 

 ๗๓๖ นางสาวสุธาสินี  สุรินทร 

 ๗๓๗ นางสาวสุนทรีย  เขียวทอง 

 ๗๓๘ นางสาวสุนิสา  ไกรยา 

 ๗๓๙ นางสาวสุนีย  เทพมณี 

 ๗๔๐ นางสาวสุปราณี  ทองใบ 

 ๗๔๑ นางสุปราณี  สีหาบุญจันทร 

 ๗๔๒ นางสาวสุพรรณิการ  วรรญวงษ 

 ๗๔๓ นางสาวสุพรรณี  ศรีเลิศ 

 ๗๔๔ นางสาวสุพรรษา  แกวอุไร 

 ๗๔๕ นางสาวสุพรรษา  พันโภคา 

 ๗๔๖ นางสาวสุพัตรา  คงพรหม 

 ๗๔๗ นางสาวสุพัตรา  สมกุล 

 ๗๔๘ นางสาวสุพัตรา  สิมมาลา 

 ๗๔๙ นางสาวสุพิชญา  เปนคง 

 ๗๕๐ นางสาวสุภัค  อุมาบํารุง 

 ๗๕๑ นางสาวสุภัทรา  ทองชันลุก 

 ๗๕๒ นางสาวสุภาณี  พูลสวัสดิ์ 

 ๗๕๓ นางสาวสุภาพ  ทาการ 

 ๗๕๔ นางสาวสุภาพร  ค้ําคูณ 

 ๗๕๕ นางสาวสุภาพร  เจริญจิตต 

 ๗๕๖ นางสาวสุภาพร  ชื่นเมือง 

 ๗๕๗ นางสุภาพร  พลภูมี 

 ๗๕๘ นางสาวสุภาภรณ  โคกแดง 

 ๗๕๙ นางสาวสุภาภรณ  แสนประสิทธิ์ 

 ๗๖๐ นางสุภายกุล  ชูยศ 



 หนา   ๖๔ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๗๖๑ นางสาวสุภาวดี  วันทานี 

 ๗๖๒ นางสาวสุภาวดี  ศรีสะอาด 

 ๗๖๓ นางสุภาวดี  ศิลปกษา 

 ๗๖๔ นางสาวสุภาวรรณ  กาศวิบูลย 

 ๗๖๕ นางสาวสุภาวรรณ  คุมวงษา 

 ๗๖๖ นางสาวสุภาวรรณ  ตั้งจิตติวัฒนา 

 ๗๖๗ นางสาวสุภาวิณี  บุญใส 

 ๗๖๘ นางสาวสุมาลย  พงศพิมพพิพัฒน 

 ๗๖๙ นางสาวสุมาลี  กาบกวง 

 ๗๗๐ นางสาวสุมาลี  จุทอง 

 ๗๗๑ นางสาวสุรลักษณ  หลินกําเหนิด 

 ๗๗๒ นางสาวสุริวัสสา  สรอยสุมาลี 

 ๗๗๓ นางสาวสุรียฉัตร  เอี่ยมสวรรค 

 ๗๗๔ นางสุรีรัตน  อินทรหนอ 

 ๗๗๕ วาที่รอยตรีหญิง สุลัยวรรณ  มัธยัสถ 

 ๗๗๖ นางสุวรรณา  อุดมศรี 

 ๗๗๗ นางสาวสุวรรณี  ทองใบ 

 ๗๗๘ นางสาวสุวรรณี  สุนทรมณีโชติ 

 ๗๗๙ นางเสาวนีย  พรหมบุตร 

 ๗๘๐ นางสาวเสาวนีย  มลฑล 

 ๗๘๑ นางสาวเสาวลักษณ  ลาดนาเลา 

 ๗๘๒ นางสาวเสาวลักษณ  สารกุล 

 ๗๘๓ นางสาวแสงจันทร  ดํารงผลสกุล 

 ๗๘๔ นางสาวโสธรา  ทานะสิงห 

 ๗๘๕ นางสาวโสพิณ  เจตนา 

 ๗๘๖ นางสาวโสภา  ไพรี 

 ๗๘๗ นางสาวหทัยรัตน  พงษทิพพันธ 

 ๗๘๘ นางสาวอธิตยา  มูฮําหมัดยูโซป 

 ๗๘๙ นางสาวอนงควรรณ  คุณดิลกชุติวัต 

 ๗๙๐ นางสาวอนงคศิริ  สุนทรพงศ 

 ๗๙๑ นางสาวอนุกรต  ศรีใจตัน 

 ๗๙๒ นางสาวอนุภัทร  โพธิไชยา 

 ๗๙๓ นางสาวอนุสรา  สุทิน 

 ๗๙๔ นางสาวอภิชญา  ลาภสิทธิ์ 

 ๗๙๕ นางสาวอภิญญา  สุขวานิช 

 ๗๙๖ นางสาวอมันดา  กงเทมินทร 

 ๗๙๗ นางอรทัย  หนูพันธ 

 ๗๙๘ นางสาวอรพรรณ  แพกุล 

 ๗๙๙ นางสาวอรวรรณ  ศุภเลิศ 

 ๘๐๐ นางสาวอรวรรณ  อากร 

 ๘๐๑ นางสาวอรอนงค  ผิวขํา 

 ๘๐๒ นางสาวอรอุมา  กันทิยะ 

 ๘๐๓ นางสาวอริศรา  ชูยศ 

 ๘๐๔ นางอริศรา  ถูกธรรม 

 ๘๐๕ นางสาวอริสา  พงษเผือก 

 ๘๐๖ นางสาวอลิสา  งามฉวี 

 ๘๐๗ นางสาวออมดาว  สารธรรม 

 ๘๐๘ นางสาวอักษรา  วงษขวัญเมือง 

 ๘๐๙ นางสาวอังสุดา  ประยูรโยธิน 

 ๘๑๐ นางสาวอัจฉรา  ใจอารี 



 หนา   ๖๕ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๘๑๑ นางอัจฉรา  ปติสุข 

 ๘๑๒ นางสาวอัจฉรานันท  ศรีพละธรรม 

 ๘๑๓ นางสาวอัญชณา  กองโชค   

 ๘๑๔ นางสาวอัญชนก  งามดี 

 ๘๑๕ นางสาวอัญชลี  เทียมแกว 

 ๘๑๖ นางสาวอัญชลี  เปรมผลบุญ 

 ๘๑๗ นางสาวอัญชลีญา  จันทรโชติ 

 ๘๑๘ นางสาวอัญชะลีพร  จํานงคศรี 

 ๘๑๙ นางสาวอัญชิสา  ทองมั่น 

 ๘๒๐ นางสาวอัญธิกา  ไชยโสดา 

 ๘๒๑ นางสาวอัมรา  สมบัติมนต 

 ๘๒๒ นางสาวอัมรินทร  คําบุดดี 

 ๘๒๓ นางสาวอาทิตยา  ทองมี 

 ๘๒๔ นางสาวอามีนะ  บิลตะสอน 

 ๘๒๕ นางสาวอารีรัตน  หวังรวมกลาง 

 ๘๒๖ นางสาวอํานวยพร  ศรีจําปา 

 ๘๒๗ นางสาวอิงคธวณิชย  เจริญภูมิ 

 ๘๒๘ นางสาวอินทิรา  โชติพันธรุจิวงศ 

 ๘๒๙ นางสาวอิศรา  พุมไทย 

 ๘๓๐ นางอุมาพร  ระเบียบโพธิ์   

 ๘๓๑ นางสาวอุไรพร  พามา   

 ๘๓๒ นางสาวอุษณา  ภูกาบิน 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๒  ราย)

 ๑ นายไชยยศ  มาสะและ 

 ๒ นายทวยเทพ  วียี 

 ๓ นายภูวดล  ระลี 

 ๔ นายมรุพงษ  สังขย้ิมพันธ 

 ๕ นายวัฒนา  กล่ินกลาง 

 ๖ นายศิขรินทร  ศิรวัชรินทร 

 ๗ นายสมบัติ  สายแกว 

 ๘ นายอานันท  คลังสมบัติ 

 ๙ นางเนตรทิพย  ชางเหล็ก 

 ๑๐ นางสาวพรรษชนม  ทองอุฬาร 

 ๑๑ นางวรรณทิวา  วรรณวาศ 

 ๑๒ นางศศิกานต  สุพรรณอาสน 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔๕๐  ราย)

 ๑ นายกิตติเมศร  พรประธานภิรมย 

 ๒ นายเกรียงไกร  สิงหใจดี 

 ๓ นายเกษมสันติ์  ศิริวิลาศ 

 ๔ นายเกียรติศักดิ์  บุญศรี 

 ๕ นายโกเมศ  บุรีมาศ 

 ๖ นายไกรสิทธิ์  เดวิเลาะ 

 ๗ นายขจิต  แตงมั่ง 

 ๘ นายคมนกรณ  อมรเสริมศักดิ์ 

 ๙ นายคมสัณห  โทสูงเนิน 

 ๑๐ นายจตุชัย  ฮามวงค 



 หนา   ๖๖ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๑๑ นายจักรกฤษณ  จันตะสอน 

 ๑๒ นายจักรกฤษณ  ศรีบุหงา 

 ๑๓ นายจิรศักดิ์  ทองเกล้ียง 

 ๑๔ นายฉลอง  สนทิม 

 ๑๕ นายฉัตรชัย  ธงอาษา 

 ๑๖ นายชนาสิน  ชัยอักษรเวช 

 ๑๗ นายชนินทร  คงมาก 

 ๑๘ นายชัยพร  เพ็งพิมพ 

 ๑๙ นายชัยรัตน  สิทธิยากรณ 

 ๒๐ นายชินภัทร  สายะนันท 

 ๒๑ นายเชษฐา  กลับอิน 

 ๒๒ นายไชยภพ  ภูจินดา 

 ๒๓ นายไชโย  โพธิ์พันธุ 

 ๒๔ นายฐิติ  ชาติงาม 

 ๒๕ นายฐิติศักดิ์  เจริญสุข 

 ๒๖ นายณพดล  ขุนสุวรรณ 

 ๒๗ นายณรงคเดช  นูจันทร 

 ๒๘ นายณรงคศักดิ์  ทองเปลงศรี 

 ๒๙ นายณัชพล  แกววิลัย 

 ๓๐ นายณัฐวุฒิ  โคตรโนนกอก 

 ๓๑ นายณัฐวุฒิ  อําพันมาก 

 ๓๒ นายเดชา  กองทองนอก 

 ๓๓ นายติณณภพ  โกสรีกุล 

 ๓๔ นายทนงศักดิ์  ผงประเสริฐ 

 ๓๕ นายทรงวุฒิ  ศรีโยธี 

 ๓๖ นายทวีศักดิ์  ปดชาดี 

 ๓๗ นายทัศพร  บุญประดิษฐ 

 ๓๘ นายทัศภูมิ  ถาวรศิริภัทร 

 ๓๙ นายเทพพิทักษ  รัดน้ําหิน 

 ๔๐ นายธงชัย  ทักษี 

 ๔๑ นายธงรบ  วัฒนวงศสกุล 

 ๔๒ นายธนะรัชต  เกตุแกว 

 ๔๓ นายธนาพรรณ  ราชบรรจง 

 ๔๔ นายธนาภรณ  จันทวงศ 

 ๔๕ นายธัญญาดล  คุณโนนยาง 

 ๔๖ นายธีรพงษ  บุญคุม 

 ๔๗ นายธีรวัฒน  พรหมเมธี 

 ๔๘ นายธีรวุฒิ  รักษากล่ิน 

 ๔๙ นายนกานต  เครือคํา 

 ๕๐ นายนที  นรากรณ 

 ๕๑ นายนพดล  กล่ินพวง 

 ๕๒ นายนพดล  เพ่ิมพูล    

 ๕๓ นายนรินทร  อยูสุข 

 ๕๔ นายนเรศ  ทาประดุจ 

 ๕๕ นายนฤนาท  อัครวงษ 

 ๕๖ นายนัฐพล  มหายศนันท 

 ๕๗ นายนัธทวัฒน  คงมาก 

 ๕๘ นายนิพพิชฌน  บัวจันทร 

 ๕๙ นายบรรจง  นันเชียงเครือ 

 ๖๐ นายบุญเรือง  ไชยเชษฐ 



 หนา   ๖๗ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๖๑ นายประกาศ  ถุงคําแสน 

 ๖๒ นายประภาส  บุญเต็ม 

 ๖๓ นายปรัชญา  รมผาเมือง 

 ๖๔ นายปราโมทย  ผดาศรี 

 ๖๕ นายปรีดา  ปญญา 

 ๖๖ นายปญญา  สัมฤทธิ์ 

 ๖๗ นายปทวิกรณ  ตอสกุล 

 ๖๘ นายปารเมศ  พัฒนา 

 ๖๙ นายปติพงษ  จันทรทัน 

 ๗๐ นายปติพงษ  ทองดาว 

 ๗๑ นายเปรม  เผือกผาสุข 

 ๗๒ นายพิทักษชัย  คําประทา 

 ๗๓ นายพีรวัศ  พรรณขาม 

 ๗๔ นายเพ็งเพ็ชร  ศรีเพ็ง 

 ๗๕ นายเพชรรุง  มะยมทอง 

 ๗๖ นายไพทูรย  จันทวงค 

 ๗๗ นายไพบูลย  มนูญดาหวี 

 ๗๘ นายไพศาล  กาญจนสมจิตร 

 ๗๙ นายไพศาล  รันพิศาล 

 ๘๐ นายฟรอซ  พารัตน 

 ๘๑ นายภัยสยบ  ชุมคง 

 ๘๒ จาสิบตรี ภูพิชญะกรณ  อาจบํารุง 

 ๘๓ นายภูวนัย  ยอดดอกไม 

 ๘๔ นายมนตรี  สังสะโอภาส 

 ๘๕ นายมนตรี  หิรัญ  

 ๘๖ นายมาณพ  รักษากล่ิน 

 ๘๗ นายมานัส  ปงธิยา 

 ๘๘ นายย่ิงยศ  มีใจรักพัฒนาดีเลิศ 

 ๘๙ นายยุทธนา  ปรือทอง 

 ๙๐ นายรัณภัฏ  มั่งคั่ง 

 ๙๑ นายเลิศศักดิ์  ผลานิสงค 

 ๙๒ นายวรวุฒิ  ภัคนรเศรษฐ 

 ๙๓ นายวราพันธุ  ปตุพรหมพันธุ 

 ๙๔ นายวัชรินทร  ทิพยเพชร 

 ๙๕ นายวันเฉลิม  เอี่ยมจํารัส 

 ๙๖ สิบเอก วันชัย  ลุกลาม 

 ๙๗ นายวิทยา  ปะนามะกา 

 ๙๘ นายวิบูลย  บารโธลลินี่ จุรีสัมพันธ 

 ๙๙ นายวุฒิไกร  สงากุล 

 ๑๐๐ นายศราวุธ  เพ่ิมมี 

 ๑๐๑ นายศักดิ์ชาย  ตรงจันทึก 

 ๑๐๒ นายศักยศรณ  บรรลุศักดิ์ 

 ๑๐๓ นายศิริวัฒ  เครือศรี 

 ๑๐๔ นายศิริวุฒิ  ทวีแกว 

 ๑๐๕ นายศุภชัย  อาทิตยตั้ง 

 ๑๐๖ นายสกลวัฒน  สังฆโร 

 ๑๐๗ นายสกุลชัย  เวชกูล 

 ๑๐๘ นายสมเกียรติ  หอมจันทึก 

 ๑๐๙ นายสมควร  ดามทอง 

 ๑๑๐ นายสมโชค  สิงหแรง 



 หนา   ๖๘ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๑๑๑ นายสมบัติ  เขมนกสิกรรม 

 ๑๑๒ นายสมภพ  ทับทวี 

 ๑๑๓ นายสมศักดิ์  แรมจะบก 

 ๑๑๔ นายสันติภาพ  ศิริประภา 

 ๑๑๕ นายสามารถ  นนทปฎิมากุล 

 ๑๑๖ นายสายลม  เดชศักดา 

 ๑๑๗ นายสายัณห  ทะเสนา 

 ๑๑๘ นายสิทธิชน  อินทรแพง 

 ๑๑๙ นายสิทธิชัย  สิงหารุณ 

 ๑๒๐ นายสิทธิพร  บํารุงศิลป 

 ๑๒๑ นายสุทัศน  โพธิ์ศรี 

 ๑๒๒ นายสุภชัย  เท่ียงธรรม 

 ๑๒๓ นายสุรชัย  เบาหลอเพชร 

 ๑๒๔ นายสุรเชษฐ  ไทยกุล 

 ๑๒๕ นายสุรเดช  อยูมั่นธรรมา 

 ๑๒๖ นายสุริยา  พละศักดิ์ 

 ๑๒๗ นายเสกสิทธิ์  สินภูธรณ 

 ๑๒๘ นายแสนชัย  บริบูรณ 

 ๑๒๙ นายอดิศร  พงษเจริญ 

 ๑๓๐ นายอดิศักดิ์  พงษสุพรรณ 

 ๑๓๑ นายอธิราช  ประทาน 

 ๑๓๒ นายอนนท  ทัศดีทัณฑ 

 ๑๓๓ นายอนุชา  ควรกลา 

 ๑๓๔ นายอนุพงษ  ชูใหม 

 ๑๓๕ นายอนุวัฒน  เกิดดํา 

 ๑๓๖ นายอนุสรณ  สุริยะ 

 ๑๓๗ นายอภิเชษฐ  กออําไพ 

 ๑๓๘ นายอภินันท  แกวสนั่น 

 ๑๓๙ นายอภิศักดิ์  เกือบพิมาย 

 ๑๔๐ นายอาทิตย  ศรีคุม 

 ๑๔๑ นายอานนท  นินพุดซา 

 ๑๔๒ นายอารัฐพงษ  สะครรัมย 

 ๑๔๓ นายอิทธิพล  ทองโคตร 

 ๑๔๔ นายอิสรพงศ  สุขมา 

 ๑๔๕ นายเอก  เพ่ิมรุง 

 ๑๔๖ นายเอก  สุวรรณโฉม 

 ๑๔๗ นายเอกชัย  ขันการไร 

 ๑๔๘ นางสาวกชพรรณ  บุระพา 

 ๑๔๙ นางกชพรรณ  อุทรักษ 

 ๑๕๐ นางสาวกนกพร  เจริญกุล 

 ๑๕๑ นางสาวกนกพร  เจริญสุขพลอยผล 

 ๑๕๒ นางสาวกนกพร  มาลีศรี 

 ๑๕๓ นางสาวกนกวรรณ  สังขทอง 

 ๑๕๔ นางสาวกมลวรรณ  บุญมิรัตน 

 ๑๕๕ นางสาวกรพินธุ  ทบดาน 

 ๑๕๖ นางสาวกรองกาญจน  ลาภสันเทียะ 

 ๑๕๗ นางสาวกัญญา  โดดสู 

 ๑๕๘ นางกัญญา  มีลาภ 

 ๑๕๙ นางสาวกัญญาณัฐ  พุฒพงษ 

 ๑๖๐ นางกันตฤทัย  เจริญลาภ 



 หนา   ๖๙ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๑๖๑ นางกันทิมา  โคตรสงคราม 

 ๑๖๒ นางกัลยา  กําประโคน 

 ๑๖๓ นางกัลยา  ใกลชิด 

 ๑๖๔ นางสาวกาญจนา  แกวสีขาว 

 ๑๖๕ นางสาวกาญจนา  จําปารัตน 

 ๑๖๖ นางกาญจนา  ช่ืนเจริญ 

 ๑๖๗ นางสาวกาญจนา  บุญเกิด 

 ๑๖๘ นางสาวกาญจนา  สารีนันท 

 ๑๖๙ นางสาวกาญจนา  สุขกากิจ 

 ๑๗๐ นางกานตชนก  มวงกลํ่า 

 ๑๗๑ นางสาวกิตติกาล  หาญฟาเล่ือน 

 ๑๗๒ วาที่รอยตรีหญิง กิตติญา  พันธโพธิ์ 

 ๑๗๓ นางสาวกิติมา  อินอ่ํา 

 ๑๗๔ นางสาวแกวมณี  ไสวอมร 

 ๑๗๕ นางสาวโกลัญญา  อรจันทร 

 ๑๗๖ นางสาวขจีวรรณ  นพรัตน 

 ๑๗๗ นางขวัญเรือน  ปรีวงษ 

 ๑๗๘ นางสาวเครือพรรณ  ธนภัคจรัสพงศ 

 ๑๗๙ นางสาวจงกลมณี  หาญสันเทียะ 

 ๑๘๐ นางสาวจตุพร  วงศตอม 

 ๑๘๑ นางสาวจรรยา  เทพสุวรรณ 

 ๑๘๒ นางสาวจรรยา  ศุภลักษณมงคล 

 ๑๘๓ นางสาวจริยา  บุญศิริชัย 

 ๑๘๔ นางสาวจันทจร  มะละ 

 ๑๘๕ นางสาวจันทรจิรา  มะดาเรส 

 ๑๘๖ นางสาวจันทรทิพย  ทองเปลงศรี 

 ๑๘๗ นางสาวจันทรทิพย  นาโสมภักดิ์ 

 ๑๘๘ นางสาวจารุวรรณ  เกิดแกว 

 ๑๘๙ นางสาวจารุวรรณ  วงศศิริ 

 ๑๙๐ นางสาวจิตอาภา  ภูใจเท่ียง 

 ๑๙๑ นางสาวจิรัชยา  ปุยฝาย 

 ๑๙๒ นางจิราภรณ  กันเดช 

 ๑๙๓ นางสาวจิราวรรณ  รักมิตร 

 ๑๙๔ นางสาวจีลัดดา  ภูสีไม 

 ๑๙๕ นางจุฑารัตน  ยากล่ิน 

 ๑๙๖ นางจุติมา  ชานันโท 

 ๑๙๗ นางสาวจุรินทร  บุญโต 

 ๑๙๘ นางสาวจุรีรัตน  จารุจิตต 

 ๑๙๙ นางสาวฉวีวงศ  นนมุตร 

 ๒๐๐ นางสาวเฉลิมวรรณ  แฉงใจ 

 ๒๐๑ นางสาวเฉลิมศรี  หมอสุวรรณ 

 ๒๐๒ นางสาวชญาชณัฐฐ  สหะรัตน 

 ๒๐๓ นางสาวชนัญชิดา  กลับแปน 

 ๒๐๔ นางสาวชนัตตดา  สีทา 

 ๒๐๕ นางชนิดา  ศิลปศรีกุล 

 ๒๐๖ นางสาวชนิตา  บนใหม 

 ๒๐๗ นางสาวชมภัทร  ปฏิมาวด ี

 ๒๐๘ นางสาวชัชฎา  แกวเปย 

 ๒๐๙ นางสาวโชติกา  สมคะเณย 

 ๒๑๐ นางสาวญาณภัทร  ชุมเกษร 



 หนา   ๗๐ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๒๑๑ นางสาวฎาลัด  กันบัว 

 ๒๑๒ นางสาวฐิณัทดา  แซฝาย 

 ๒๑๓ นางสาวฐิตินันท  มีศรี 

 ๒๑๔ นางสาวฐิติรัตน  วงศจา 

 ๒๑๕ นางสาวณฐมน  ธนนัฐกุล 

 ๒๑๖ นางสาวณภัทร  สัตตบุศย 

 ๒๑๗ นางสาวณภัทร  อธิชากีรติ 

 ๒๑๘ นางสาวณัชชา  เจริญไชย 

 ๒๑๙ นางสาวณัชชา  ยินขุนทด 

 ๒๒๐ นางสาวณัฎฐิมาธ  ทับคง 

 ๒๒๑ นางณัฏฐฎาพร  สุภารัตน 

 ๒๒๒ นางสาวณัฏฐาภรณ  แกวเนียม 

 ๒๒๓ วาที่รอยตรีหญิง ณัฐชา  ชิงสอน 

 ๒๒๔ นางสาวณัฐฐา  ชูวงศวุฒิ 

 ๒๒๕ นางสาวณัฐฑิฌา  อินสา 

 ๒๒๖ นางสาวณัฐธิดา  บุญศรี 

 ๒๒๗ นางสาวณัฐธิดา  แสงสิงห 

 ๒๒๘ นางสาวณัฐนรี  กอพลูกลาง 

 ๒๒๙ นางสาวณัฐปภัสร  ภารพงษ 

 ๒๓๐ นางสาวณัฐรดา  บํารุงนา 

 ๒๓๑ นางสาวณิชาดา  ชอมะลิ 

 ๒๓๒ นางสาวณิตยา  สุจริต 

 ๒๓๓ นางสาวดวงกมล  ธวัชรวรกุล 

 ๒๓๔ นางสาวดวงใจ  กองเกิด 

 ๒๓๕ นางสาวดวงพร  มณีศรี 

 ๒๓๖ นางสาวดารณี  จันทํา 

 ๒๓๗ นางดาว  ธราวุธ 

 ๒๓๘ นางดุจดาว  ชางคนมี 

 ๒๓๙ นางสาวทัศนา  พันธพืช 

 ๒๔๐ นางสาวทัศนีย  ดาวเรือง 

 ๒๔๑ นางสาวทัศนีย  เบาแกว 

 ๒๔๒ นางสาวทัศนีย  โลเกตุ 

 ๒๔๓ นางสาวทัสนันทน  บวรวุนเหล่ียม 

 ๒๔๔ นางสาวทาริกา  ภาชนะวรรณ 

 ๒๔๕ นางสาวทิพยพาภรณ  คําสุข 

 ๒๔๖ นางสาวทิวาภรณ  ดวงแกว 

 ๒๔๗ นางสาวธนภัทร  พรรณโรจน 

 ๒๔๘ นางสาวธนิษฐา  บุญอินทร 

 ๒๔๙ นางธัญญารัตน  ชอลี 

 ๒๕๐ นางสาวธัญญารัตน  บุญสรอย  

 ๒๕๑ นางสาวธัญพร  คงสังข 

 ๒๕๒ นางธิดาพร  เท่ียงใจดี 

 ๒๕๓ นางสาวนงนภัส  ลําน้ําเที่ยง 

 ๒๕๔ นางสาวนพวรรณ  ยนตพิทักษกิจ 

 ๒๕๕ นางสาวนภัสนันท  แคลวสูงเนิน 

 ๒๕๖ นางนภาพร  เอี่ยมอิทธิพล 

 ๒๕๗ นางสาวนภาภรณ  เพชรจง 

 ๒๕๘ นางสาวนฤมล  พิมพขุนทด 

 ๒๕๙ นางสาวนฤมล  สิงหเงิน 

 ๒๖๐ นางสาวนฤวรรณ  วงศแกนคํา 



 หนา   ๗๑ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๒๖๑ นางนวพร  วงคชื่น 

 ๒๖๒ นางสาวนวรัตน  จันทรเพ็ง 

 ๒๖๓ นางนวลปรางค  ไชยเทพ 

 ๒๖๔ นางนัฏฐริณีย  เรืองโรจน 

 ๒๖๕ นางสาวนันทนภัส  เพิงสงเคราะห 

 ๒๖๖ นางสาวนันทนภัส  ฤทธิภา 

 ๒๖๗ นางสาวนันทนา  พวงจันทร 

 ๒๖๘ นางสาวนันทพร  เลาเลิศ 

 ๒๖๙ นางสาวนันทภัค  จันบุตราช 

 ๒๗๐ นางสาวนันทิยา  คํามุงคุณ 

 ๒๗๑ นางสาวนัยนา  ซาฟวงษ 

 ๒๗๒ นางสาวนัยนา  พักพันธ 

 ๒๗๓ นางสาวนาตยา  คุมถิ่นแกว 

 ๒๗๔ นางสาวนาถตยา  พัฒนชัย 

 ๒๗๕ นางสาวนิชานันท  วงศสุวรรณ 

 ๒๗๖ นางสาวนิชาภา  ทันอินทรอาจ 

 ๒๗๗ นางนิตยา  อันทชัย 

 ๒๗๘ นางสาวนิภารัตน  เหมะเทวัน 

 ๒๗๙ นางสาวนุชจรี  หมูมาก 

 ๒๘๐ นางสาวนุชรี  ตระการรัตนสันติ 

 ๒๘๑ นางสาวเนตรนภา  นมัสไธสง 

 ๒๘๒ นางเนตรนภา  บุพบุตร 

 ๒๘๓ นางสาวเนาวรัตน  โปซู 

 ๒๘๔ นางบัณฑิตา  จันทรเดช 

 ๒๘๕ นางสาวบัวทิพย  ศรีสมุทรนาค 

 ๒๘๖ นางสาวบุญมี  ชื่นตน 

 ๒๘๗ นางสาวบุษรา  เผาหัวสระ 

 ๒๘๘ นางสาวเบญจมาภรณ  อินทกลับ 

 ๒๘๙ นางสาวเบญจวรรณ  เชยกําเหนิดสกุล 

 ๒๙๐ นางสาวปภัทวรินทร  ซอเฮง 

 ๒๙๑ นางสาวประกายเดือน  ทิพยดวง 

 ๒๙๒ นางสาวประไพร  สมิตะโยธิน 

 ๒๙๓ นางสาวประภัสสร  บรรเทิงใจ 

 ๒๙๔ นางสาวปราณีต  ไชโย 

 ๒๙๕ นางสาวปราถนา  กันสวัสดิ์ 

 ๒๙๖ นางสาวปญญชลี  แอนโก 

 ๒๙๗ นางสาวปณณรัตน  โกมลธีระโรจน 

 ๒๙๘ นางสาวปทมา  เอี่ยมประมูล 

 ๒๙๙ นางปทมาภรณ  รัตนโชติ 

 ๓๐๐ นางสาวปยะนุช  คงนา 

 ๓๐๑ นางสาวปุญณิศา  จุลวรรณา 

 ๓๐๒ นางสาวเปมิกา  อภิญญาสกุล 

 ๓๐๓ นางสาวพนัชกร  ยอดแกน 

 ๓๐๔ นางพนารัตน  วิวัธนวานนท 

 ๓๐๕ นางสาวพนิดา  โสภา 

 ๓๐๖ นางพรทิพย  ถือทอง 

 ๓๐๗ นางพรทิพย  ธิกันงา 

 ๓๐๘ นางสาวพรทิพย  สิทธิบรรเจิด 

 ๓๐๙ นางสาวพรทิวา  อมรสิน 

 ๓๑๐ นางสาวพรพิมล  กล่ินศรีสุข 



 หนา   ๗๒ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๓๑๑ นางสาวพรเพชร  สีหาวัฒน 

 ๓๑๒ นางสาวพรเพ็ญ  โพธิ์กระเจน 

 ๓๑๓ นางสาวพรเพ็ญ  รุงสุข 

 ๓๑๔ นางสาวพรรฐฐชคน  จินหิรัญ 

 ๓๑๕ นางสาวพรรณิภา  เทศนา 

 ๓๑๖ นางสาวพรวิไล  สิทธิ      

 ๓๑๗ นางพรสวรรค  รุงสุข 

 ๓๑๘ นางสาวพัชกร  อุกแกว 

 ๓๑๙ นางสาวพัชรนรินทร  ไชยสิงห 

 ๓๒๐ นางสาวพัชรา  หาญแท 

 ๓๒๑ นางสาวพัชราพร  มณีสาร 

 ๓๒๒ นางสาวพัชรี  แสนกลา 

 ๓๒๓ นางสาวพาฝน  มาคงทอง 

 ๓๒๔ นางพิมพพิไล  เกงพิชิต 

 ๓๒๕ นางสาวพิริญา  งาหัตถี 

 ๓๒๖ นางสาวเพ็ญฤดี  จงจํา 

 ๓๒๗ นางสาวเพ็ญศรี  ดุลพินิจ 

 ๓๒๘ นางเพ็ญศิริ  อิริยะโพธิ์งาม 

 ๓๒๙ นางสาวแพรวพรรณ  เปรมปร ี

 ๓๓๐ นางภัคพิไล  ดานศิริ 

 ๓๓๑ นางสาวภาวิณี  เรียนสันเทียะ 

 ๓๓๒ นางสาวมณีนุช  บุญนาค 

 ๓๓๓ นางสาวมณีนุช  สีหาบุตโต 

 ๓๓๔ นางสาวมนัสสวาท  ปริญญาจารย 

 ๓๓๕ นางสาวมริศรา  แกวโสภา 

 ๓๓๖ นางสาวมลวี  ประยงคหอม 

 ๓๓๗ นางสาวยุพดี  เผือกรอด 

 ๓๓๘ นางสาวยุพาดา  บุญจริง 

 ๓๓๙ นางสาวยุภารัตน  พรหมวงศ 

 ๓๔๐ นางสาวรฐารินทร  เลิศชรินพัฒน 

 ๓๔๑ วาที่รอยตรีหญิง รภัสสา  สวัสดิ์ศรี 

 ๓๔๒ นางสาวรวิสรา  เชื้อจันทร 

 ๓๔๓ นางสาวรวีกานต  ทองเพ็ง 

 ๓๔๔ นางสาวรศนา  พ่ึงสาย 

 ๓๔๕ นางสาวรัตติยา  ชางเปยม 

 ๓๔๖ นางสาวรัตติยา  แผนทอง 

 ๓๔๗ นางสาวรัตนา  สิงหไชย 

 ๓๔๘ นางสาวรัศมี  ศรีสุข 

 ๓๔๙ นางฤดี  บัวศรี 

 ๓๕๐ นางสาวลันดวน  สีทาพุด 

 ๓๕๑ นางสาวลาวัณย  สุตพรหม 

 ๓๕๒ นางสาววนาลี  บุตรดี 

 ๓๕๓ นางสาววนิดา  แกนพิมพ 

 ๓๕๔ นางสาววรนุช  เกิดโมลี 

 ๓๕๕ นางวรนุช  ผสมทรัพย 

 ๓๕๖ นางสาววรรณนิภา  แกวพลงาม 

 ๓๕๗ นางสาววรรณวลีย  คร่ําสุข 

 ๓๕๘ นางสาววรรณวิสา  มาปอง 

 ๓๕๙ นางสาววรรณา  บริสุทธิ์ 

 ๓๖๐ นางสาววราภรณ  ภิมาลย 



 หนา   ๗๓ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๓๖๑ นางสาววราภัสร  ใบมาก 

 ๓๖๒ นางวรารัตน  เกิดกุญชร 

 ๓๖๓ นางสาววัชราวรรณ  สุตะโคตร 

 ๓๖๔ นางวันดี  วัฒนะ 

 ๓๖๕ นางสาววารุณี  ชาญเชาว 

 ๓๖๖ นางสาววาสนา  เฟองกฤษฎา 

 ๓๖๗ นางสาววิชุดา  เจริญสุข   

 ๓๖๘ นางสาววิภาพร  ภูคําสอน 

 ๓๖๙ นางสาววิมลสิริ  ภูดัด 

 ๓๗๐ นางวิลาวัณย  ถินประสาท 

 ๓๗๑ นางสาววิลาวัณย  ย้ิมนิล 

 ๓๗๒ นางสาววิลาวัณย  วุฒินันท 

 ๓๗๓ นางสาววิไล  พงษวรรณ 

 ๓๗๔ นางสาววีณา  แกวบาง 

 ๓๗๕ นางสาววุฒิยา  บุญมาก 

 ๓๗๖ นางสาวศตพร  ชื่นจิตร 

 ๓๗๗ นางสาวศยามล  จันทรแดง 

 ๓๗๘ นางสาวศศลักษณ  นันทชัย 

 ๓๗๙ นางสาวศศิวิมล  ออนโพธา 

 ๓๘๐ นางสาวศิริญญา  ศรีราชเลา 

 ๓๘๑ นางสาวศิริพร  สีพูแพน 

 ๓๘๒ นางศิริพันธ  จ่ันวงศแกว 

 ๓๘๓ นางสาวศิริลักษณ  สุวรรณนารัญ 

 ๓๘๔ นางศุภธนิศร  ดําคง 

 ๓๘๕ นางสาวศุภากร  นิลเขียว 

 ๓๘๖ นางสาวสกายรัตน  สูศิริ 

 ๓๘๗ นางสาวสมลักษณ  ฤดีพงศไพศาล 

 ๓๘๘ นางสมหมาย  จันทรลอย 

 ๓๘๙ นางสรวรรณ  ภูธรารักษ 

 ๓๙๐ นางสาวสริตา  กูใหญ 

 ๓๙๑ นางสาวสวัสกมล  ทองออน 

 ๓๙๒ นางสาวสันทนีย  สุขโภคกิจ   

 ๓๙๓ นางสาวสายฝน  ภูธรฤทธิ์ 

 ๓๙๔ นางสาวสิตานน  สุวรรณชนะ 

 ๓๙๕ นางสิทธิพร  นิลพยัคฆ 

 ๓๙๖ นางสาวสิริวรรณ  ธัญญเจริญ 

 ๓๙๗ นางสาวสุกัญชญา  ศรีพรวรา 

 ๓๙๘ นางสาวสุกัญญา  พุตตาล 

 ๓๙๙ นางสาวสุกัลยา  ฉายจิตต 

 ๔๐๐ นางสาวสุชาดา  ลาวรรณ 

 ๔๐๑ นางสาวสุฑามาศ  ปทุมสูตร 

 ๔๐๒ นางสาวสุดารัตน  พริกบางงอน 

 ๔๐๓ นางสาวสุดารัตน  ฤทธิสนธิ์ 

 ๔๐๔ นางสาวสุทธาทิพย  ฤทธิมงคล 

 ๔๐๕ นางสาวสุทิสา  เสมเสวก 

 ๔๐๖ นางสาวสุนทรี  โตลอย 

 ๔๐๗ นางสาวสุนันทา  ชูปาน 

 ๔๐๘ นางสาวสุนันทา  ชูลม 

 ๔๐๙ นางสาวสุปราณี  เกิดนอก 

 ๔๑๐ นางสาวสุปรียา  แพงผล 



 หนา   ๗๔ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๔๑๑ นางสุพัตรา  คงยืน 

 ๔๑๒ นางสาวสุภัค  พุฒซอน 

 ๔๑๓ นางสุภัชชา  เจริญยัง 

 ๔๑๔ นางสุภัทรา  พาท ี

 ๔๑๕ นางสาวสุภาวดี  สิมมาสุข 

 ๔๑๖ นางสาวสุมิตรา  บุตรศรี 

 ๔๑๗ นางสาวสุรัชวดี  นุชเจริญ 

 ๔๑๘ นางสาวสุรียพร  ปานสมัย 

 ๔๑๙ นางสาวสุวรรณี  อาจศิริ 

 ๔๒๐ นางสาวเสาวณีย  คงชวย 

 ๔๒๑ นางสาวเสาวลักษณ  สมานรักษ 

 ๔๒๒ นางสาวโสภา  ศักดิ์ศรีเมือง 

 ๔๒๓ นางสาวหทัยรัตน  บุญเย่ียม 

 ๔๒๔ นางสาวอณงลักษณ  งามจิต 

 ๔๒๕ นางอทิตยา  ไชยรบ 

 ๔๒๖ นางสาวอธิชานันทร  อรุณพัฒนาวานิช 

 ๔๒๗ นางอนัญญา  พลสันต 

 ๔๒๘ นางสาวอนัญญา  อาษาคติ 

 ๔๒๙ นางสาวอมร  ชางพระ 

 ๔๓๐ นางสาวอมรทิพย  กองฤทธิ์ 

 ๔๓๑ นางสาวอรนุช  ลัภนะวิวรรธน 

 ๔๓๒ นางสาวอรอุมา  วิชาชิต 

 ๔๓๓ นางอรอุมา  สิงสาหัส 

 ๔๓๔ นางสาวอรอุมา  หวังกึ่งกลาง 

 ๔๓๕ นางสาวอริศรา  เกียกขุนทด 

 ๔๓๖ นางสาวอรุณี  บัวทอง 

 ๔๓๗ นางสาวอลิศษา  ฮุงสูงเนิน 

 ๔๓๘ นางอังสนา  จักรแกว 

 ๔๓๙ นางสาวอัจฉรา  จันทรวัฒนา 

 ๔๔๐ นางอัจฉรา  จําปาสกุล 

 ๔๔๑ นางสาวอัจฉรา  ประยูร 

 ๔๔๒ นางสาวอัญชลี  คํามาวงศ 

 ๔๔๓ นางอัมพวัน  ภูแกว   

 ๔๔๔ นางสาวอัมรินทร  สารดี 

 ๔๔๕ นางสาวอาภรณ  เสนากิจ 

 ๔๔๖ นางสาวอําพิกา  สงาอารียกูล 

 ๔๔๗ นางสาวอินธิรา  แกวโชติ 

 ๔๔๘ นางสาวอุมาพร  กาวงกลาง 

 ๔๔๙ นางสาวอุษณี  เหมือนทิพย 

 ๔๕๐ นางสาวอุษา  อุทกัง 

สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล  

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๓๕  ราย)

 ๑ นายกฤษณ  เทพวรรณ 

 ๒ นายกิตติศักดิ์  ภักดี 

 ๓ นายธนธร  ชาริโท 

 ๔ นายธีระดล  บุญประภาศรี 

 ๕ นายธีระยุทธ  ศักดาสุคนธ 

 ๖ นายนที  เทียนประทีป 



 หนา   ๗๕ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๗ นายปฏิพัทธ  เหล็งขวัญยืน 

 ๘ นายปฏิภาณ  ชพานนท 

 ๙ นายประสิทธิ์  พวงศรีพงศ 

 ๑๐ นายเปรมชาย  จงเจริญ 

 ๑๑ นายพีรากร  วนานุภัณฑ 

 ๑๒ นายมงคล  แซเตียว 

 ๑๓ นายยุทธกร  นาคศรี 

 ๑๔ นายรังสี  ยนตรดิษฐถาวร 

 ๑๕ นายศุภชัย  วงศวิวัฒน 

 ๑๖ นายสายัณห  สีธูป 

 ๑๗ นายสารสิน  อิ่มโอษฐ 

 ๑๘ นายสืบศักดิ์  รุจิระอัมพร 

 ๑๙ วาที่รอยตรี อรรณพ  สัมพันธวรบุตร 

 ๒๐ นางสาวเจนตา  รัตนพานี 

 ๒๑ นางสาวชาดา  ธาตรีนาจ 

 ๒๒ นางสาวนรีรัตน  คงมีศักดิ์สิริสุข 

 ๒๓ นางนุชลดา  อินนาจิตร 

 ๒๔ นางสาวเนตรนภา  เครืออิ่ม 

 ๒๕ นางสาวบุษกร  เอี่ยมประสิทธิ์ 

 ๒๖ นางปทิตตา  ศาสตรพันธ 

 ๒๗ นางสาวพรรษมล  สุนทรวิเศษ 

 ๒๘ นางสาวพรทิพย  ทุมพันธ 

 ๒๙ นางสาวรุงนภา  ยลประสาน 

 ๓๐ สิบเอกหญิง รุจิราภรณ  บุญปญญาธิคุณ 

 ๓๑ นางวาสนา วงศสุรินทร 

 ๓๒ นางวิมลพรรณ  พิมสาร 

 ๓๓ นางสาวสมพร  ทองทวี 

 ๓๔ นางสุวรรณา  อภิธนัง 

 ๓๕ นางอภิรดี  ศรีวงษา 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๘  ราย)

 ๑ นายจักรกฤช  โทธานี  

 ๒ นายนพพร  คลังรัตนโชคชัย  

 ๓ นายศุภมิตร  เผือกรมโพธิ์  

 ๔ นายสิทธิพร  รัตนจันทร 

 ๕ นายสุทธิพงษ  ตั้งวงศงาม   

 ๖ นางเพ็ญศิริ  บุญวงศ 

 ๗ นางสาวณัฐธิดา  ไผเจริญ 

 ๘ นางสาวมีนา  สุปนะ 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๒  ราย)

 ๑ นายปรัชรัตน  โภคะพันธ 

 ๒ นายผดุงศักดิ์  เปยมเอม 

 ๓ นายพีระศักดิ์  โลศิริ 

 ๔ นายอิศรา  วิรบัณฑิต 

 ๕ นางณัฐสุดา  รัชตวโรทัย 

 ๖ นางบงกช  นุชดี 



 หนา   ๗๖ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๗ นางปยนันท  มีสัตย 

 ๘ นางสาวศุภวรรณ  ขาวพุม 

 ๙ นางสาวสุมาลา  คํานนท 

 ๑๐ นางสาวอภิญญา  ดุลสวัสดิ์ 

 ๑๑ นางสาวอรณิชา  ศาลิคุปต 

 ๑๒ นางสาวอัจฉราวรรณ  นิลศิริ 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๔  ราย)

 ๑ นายกิตติพรรณ  แสงอุไร 

 ๒ นายจิรายุทธ  ชุมภู 

 ๓ นายชยากร  พานทอง 

 ๔ นายฐิติพล  จริงจิตร 

 ๕ นายธีรวัฒน  วานิชสําราญ 

 ๖ นายภควรรษ  ธนะชัยขันธ 

 ๗ นายสําเริง  อินทระ 

 ๘ นายสิทธิชัย  วรโชติกันตพัฒน 

 ๙ นายเสกสรรค  พวกอินแสง 

 ๑๐ นางสาวเดือนลดา  ปญญาโชคชัย 

 ๑๑ นางสาวณัฏฐรัตน  งาทอง 

 ๑๒ นางสาวทัศนีย  ชุนลิ 

 ๑๓ นางสาวปริญดา  ทองจันทร 

 ๑๔ นางสาวปริณดา  มีฉลาด 

 ๑๕ นางปทมา  นามตะ 

 ๑๖ นางสาวพรสวรรค  นาแพง 

 ๑๗ นางสาวพัชราภร  แกวพะโอะ 

 ๑๘ นางสาวมาลินี  ใจบุญ 

 ๑๙ นางสาววรมณี  ปทุมชัย 

 ๒๐ นางสาววรัญญา  ประสานวงศ 

 ๒๑ นางสาวศุภลักษณ  ศรีเพชร 

 ๒๒ นางสาวสุจินดา  ฝาชัยภูมิ 

 ๒๓ นางสาวสุภารัตน  ตั๊งสมบุญ 

 ๒๔ นางสาวอุษณา  มณีนวล 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๖  ราย)

 ๑ สิบเอก ณรงค  เลิศถมสุวรรณ 

 ๒ นายทิคัมพร  นาคจู 

 ๓ นายธรรมนูญ  เขียวกลํ่า 

 ๔ นายวิศรุตน  พงษพานิช 

 ๕ นายวีระยุทธ  วรรณพงษ 

 ๖ นางสาวจุฑามาศ  เจริญบุญ 

สํานักการแพทย 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๕๗๐  ราย)

 ๑ นายกรัณยธร  ยันตรวัฒนา 

 ๒ นายกันตพัฒน  ราชไชยา 

 ๓ นายกิตติรัฐ  ปาลกะวงศ ณ อยุธยา   

 ๔ นายโกสินธ  นิ่มปุญญกําพงษ 



 หนา   ๗๗ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๕ นายคงพล  ตั้งปนิธานดี 

 ๖ นายจเร  รุงวิไลเจริญ 

 ๗ นายจักรกฤษณ  เทียนสิวากุล 

 ๘ นายจีระเดช  ไชยรา 

 ๙ นายเฉลิมศักดิ์  พิมพเกา 

 ๑๐ นายชัยยศ  เสียงประเสริฐกิจ 

 ๑๑ นายชัยวุฒิ  ภูพิพัฒนภาพ 

 ๑๒ นายชุติพนธ  อัตราภรณประดิษฐ   

 ๑๓ นายไชยวัฒน  อูตะเภา 

 ๑๔ นายณรงค  บุญญกาศ 

 ๑๕ นายณัฐเดช  เมฆรุงจรัส 

 ๑๖ นายณัฐพงศ  เลิศลาภวศิน 

 ๑๗ นายณัฐวัฒน  วงษไชยคณากร 

 ๑๘ นายณัฐวิทย  มีกุล 

 ๑๙ นายโดม  เจริญทอง 

 ๒๐ นายทยาธร  สุดสวนสี 

 ๒๑ นายทวีเกียรติ  ธรรมจารยกุล 

 ๒๒ นายทิวา  รัตนธรรม 

 ๒๓ นายทีระพล  เวียงสมุทร 

 ๒๔ นายธนสาร  เจิดเสริมอนันต 

 ๒๕ นายธรรม  วิทัยวัฒน 

 ๒๖ นายธาวิต  เจริญโสภา 

 ๒๗ นายธีรุตม  แตงรัตนา 

 ๒๘ นายนารอน  แสนทวีผล 

 ๒๙ นายบุญชู  สุนทรโอภาส 

 ๓๐ นายบุญรัตน  ปญศิริ 

 ๓๑ นายประสิทธิ์  จันทวัชรากร 

 ๓๒ นายประสิทธิ์  ดุษฎีประเวศน 

 ๓๓ นายปริญญ  เอธภาวิน 

 ๓๔ นายปริญญา  โพธิแดง 

 ๓๕ นายปญจพล  รุจิธารณวงศ 

 ๓๖ นายพงษศักดิ์  ทวีสถิตเสถียร 

 ๓๗ นายพรเทพ  ประทานวณิช 

 ๓๘ นายพีรพงษ  ธูปหอม 

 ๓๙ นายไพสิทธิ์  วรปาณิ 

 ๔๐ นายภูริทัต  แสงทองพานิชกุล 

 ๔๑ นายภูริวัจน  อัครพรไกรเลิศ 

 ๔๒ นายมนชวัส  จรทะวาทิน 

 ๔๓ นายมนตวิทย  เธียรอนันตสุข 

 ๔๔ นายมนทชัย  ศรีชู 

 ๔๕ นายมนูญ  ศักดินาเกียรติกุล 

 ๔๖ นายมารุต  ธนเดชธนิกกุล 

 ๔๗ นายราวิน  วงษสถาปนาเลิศ 

 ๔๘ นายวรวิชย  ใจศักดิ์ 

 ๔๙ นายวราวุธ  อัมพรวิโรจนกิจ 

 ๕๐ นายวสันต  ชีพเปนสุข 

 ๕๑ นายวสุ  ปยะศิริศิลป 

 ๕๒ นายวัชรพงศ  วันนู 

 ๕๓ นายวัชระ  พงษสงวนสุข 

 ๕๔ นายวันเฉลิม  กลาหาญ 



 หนา   ๗๘ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๕๕ นายวิทวัส  เจนบุญไทย 

 ๕๖ นายวิบูลย  จุติมงคลกุล 

 ๕๗ นายวีรพล  สอนมีทอง 

 ๕๘ นายศุภมงคล  สถิรไพสิฐ 

 ๕๙ นายสนั่น  งามแมน 

 ๖๐ นายสมาน  แสงสุวรรณ 

 ๖๑ นายสมมาศ  อัครคุณานนท 

 ๖๒ นายสมหวัง  อํานรรฆกิตติกุล 

 ๖๓ นายสรวิชญ  จิตรนอก 

 ๖๔ นายสันติ  อิฐรัตน 

 ๖๕ นายสัมฤทธิ์  มณีกรรณ 

 ๖๖ นายสุธี  กลอมจิตเจริญ 

 ๖๗ นายสุพพัต  อิทธิเมฆินทร 

 ๖๘ นายสุรศักดิ์  ชินวิรัตนชัย 

 ๖๙ นายอรรณพ  เลขะกุล 

 ๗๐ นายอรรถพงษ  สินกิจจาทรัพย 

 ๗๑ นายอัครเดช  พิทักษวีระกุล 

 ๗๒ พันจาโท อาคม  จุมพรม 

 ๗๓ นายอานุภาพ  จินทนากร 

 ๗๔ นายอาภากร  ภัคกรธนธรณ 

 ๗๕ นายอารักษ  ล่ิมตระกูล 

 ๗๖ นายโอฬาร  ชาลาภิภัทร 

 ๗๗ นางสาวกชพรรณ  บัวศรี 

 ๗๘ นางสาวกนกวรรณ  กาหาวงค 

 ๗๙ นางกนิษฐา  พันธะ 

 ๘๐ นางสาวกมล  เมนทองคํา 

 ๘๑ นางกรรณชลิกา  สิทธิเลิศประสิทธิ์   

 ๘๒ นางสาวกรรณิกา  ชัยหมื่น 

 ๘๓ นางกรรณิการ  เทศประสิทธิ์ 

 ๘๔ นางกรรณิการ  บุบผาวงศ 

 ๘๕ นางสาวกรรณิการ  พ่ัววงษแพทย   

 ๘๖ นางกฤติยา  แสงอากาศ 

 ๘๗ นางสาวกฤษณี  เหมือนทอง 

 ๘๘ นางสาวกอบกาญจน  สมุทรธนานนท   

 ๘๙ นางกัลยา  กาญจนารายน 

 ๙๐ นางกัลยา  เจะอาลี 

 ๙๑ นางสาวกัลยานี  พบครุฑ 

 ๙๒ นางสาวกัลยา  แสงรัศมี 

 ๙๓ นางกัลยานี  หวังประโยชน 

 ๙๔ นางสาวกัษมา  รื่นสุข 

 ๙๕ นางสาวการะเกด  เรือนเงิน 

 ๙๖ นางสาวกุลิสรา  ผุดผอง 

 ๙๗ นางเกวลิน  ชูประดิษฐ 

 ๙๘ นางสาวเกษร  จันทะปาขาว 

 ๙๙ นางเกษราภรณ  ออนทอง 

 ๑๐๐ นางสาวแกวใจ  ศรีพรหมษา 

 ๑๐๑ นางสาวแกวตา  ธัญญากร 

 ๑๐๒ นางสาวไกรวรรณา  เกียรติสุนทร   

 ๑๐๓ นางขนิษฐา  แกวบุญมา 

 ๑๐๔ นางขนิษฐา  หาประเสริฐ 



 หนา   ๗๙ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๑๐๕ นางขวัญเรียม  เขียนแกว 

 ๑๐๖ นางขวัญเรือน  วิลัย 

 ๑๐๗ นางสาวขวัญฤดี  ลีลาสงาวุฒิ 

 ๑๐๘ นางสาวคริตสา  โพธิ์เทศ 

 ๑๐๙ นางสาวคันธมาลี  ธรรมวิมุตติ 

 ๑๑๐ นางสาวคัมภีรพรรณ  คชศิลา 

 ๑๑๑ นางสาวฆอบเสาะ  หะสาเมาะ 

 ๑๑๒ นางสาวจงจิต  แจงศรีสุข 

 ๑๑๓ นางสาวจตุพร  ไสยรินทร 

 ๑๑๔ นางสาวจรรยา  กิจกสิกร 

 ๑๑๕ นางจรรยา  อังกูลภักดีกุล 

 ๑๑๖ นางสาวจอมขวัญ  เกตุแกว 

 ๑๑๗ นางสาวจันจิรา  คําเขื่อน 

 ๑๑๘ นางสาวจันทรจิรา  ใสแจม 

 ๑๑๙ นางสาวจันทรเพ็ญ  พิลาภ 

 ๑๒๐ นางสาวจารุดา  หอมหวล 

 ๑๒๑ นางสาวจารุวรรณ  ชุมนุมดวง 

 ๑๒๒ นางจารุวรรณ  ชมภูนิช 

 ๑๒๓ นางสาวจิณหนิภา  เชาวดํารงค   

 ๑๒๔ นางสาวจิตรา  โลมรัตน 

 ๑๒๕ นางสาวจิตราภรณ  กันทะสอน 

 ๑๒๖ นางสาวจินดาวรรณ  ชวยขุน 

 ๑๒๗ นางจินตนา  คําฝาย 

 ๑๒๘ นางสาวจิราพร  แมนบําเพ็ญ 

 ๑๒๙ นางสาวจิรพร  เหลืองเมตตากุล   

 ๑๓๐ นางสาวจิราพรรณ  มนุญศิลป 

 ๑๓๑ นางสาวจิราภรณ  กุลจิรารักษ   

 ๑๓๒ นางสาวจุฑามาศ  ภูรินันทน 

 ๑๓๓ นางจุฑามาศ  สังขวงศ บัวหอม 

 ๑๓๔ นางสาวจุฑารัตน  เพ็ชรเสือ 

 ๑๓๕ นางสาวจุรีรัตน  สุดเหลือ 

 ๑๓๖ นางสาวจุฬาลักษณ  วงษนายะ 

 ๑๓๗ นางสาวเจนจิรา  มังกรณ 

 ๑๓๘ นางสาวเจริญ  ดวนใหญ 

 ๑๓๙ นางสาวเจือใจ  มูลคํา 

 ๑๔๐ นางสาวฉบาไพร  ทองหลอ 

 ๑๔๑ นางฉวีวรรณ  สรรพมงค 

 ๑๔๒ นางสาวฉันทลักษณ  ศรีไทย 

 ๑๔๓ นางชญาณิศวร  เทียมไชย 

 ๑๔๔ นางชนกพร  ศรีจันทร 

 ๑๔๕ นางสาวชนกานต  อลิสานันท 

 ๑๔๖ นางสาวชนิดา  ณ ระนอง 

 ๑๔๗ นางสาวชเนตตี  นอยนาค 

 ๑๔๘ นางสาวชลัยลักษณ  อัศวกวินทิพย   

 ๑๔๙ นางสาวชัชชญา  สุวรรณชาตรี   

 ๑๕๐ นางสาวชัชฎาภรณ  อินทรชิต 

 ๑๕๑ นางสาวชุติกาญจน  บุญพิบูลยพงษ   

 ๑๕๒ นางสาวชุลีกร  โสอุดร 

 ๑๕๓ นางชูขวัญ  รูขายสิรนนท 

 ๑๕๔ นางสาวฐิตาพัฒนมณี  พัฒนปณิธี   



 หนา   ๘๐ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๑๕๕ นางฐิตาภา  สุขแสง 

 ๑๕๖ นางสาวฐิตารัตน  ธนศักดิ์ฐิติกุล 

 ๑๕๗ นางฐิติกัญ  ปรีชาพานิช 

 ๑๕๘ นางสาวฐิติกาญจน  เลาหสุรโยธิน   

 ๑๕๙ นางสาวฐิติญา  ย้ิมสํารวย 

 ๑๖๐ นางสาวฐิติมาน  งามเจริญรุจี 

 ๑๖๑ นางณภัสร  ไทยเกา 

 ๑๖๒ นางสาวณวิญญา  อินตะยศ 

 ๑๖๓ นางณัชชา  นิสสัยสุข 

 ๑๖๔ นางณัฏฐชุดา  จันทรเขียว 

 ๑๖๕ นางสาวณัฏฐณิชา  คําหอม 

 ๑๖๖ นางสาวณัฏฐา  ศรีเสนห 

 ๑๖๗ นางสาวณัฏฐิกา  ทีปประสาน 

 ๑๖๘ นางณัฐกฤตา  นาถเหนือ 

 ๑๖๙ นางสาวณัฐกฤตา  หาช่ืน 

 ๑๗๐ นางณัฐกานต  จิระกรานนท 

 ๑๗๑ นางณัฐกานต  ปกพัฒนกุล 

 ๑๗๒ นางสาวณัฐชา  ปฐมพงศธร 

 ๑๗๓ นางสาวณัฐณิชา  พริบไหว 

 ๑๗๔ นางสาวณัฐนันทร  รณเรืองฤทธิ์   

 ๑๗๕ นางสาวณัฐมณฑ  ปนตาวงศ 

 ๑๗๖ นางสาวณัฐมัย  มีเต็ม 

 ๑๗๗ นางสาวณัฐวรรณ  สิริจันทกุล 

 ๑๗๘ นางสาวณัฐสิมา  บางน้ําเค็ม 

 ๑๗๙ นางณัตฐา  ลาวัณบุตร 

 ๑๘๐ นางณาตยา  วิมลภัตรานนท 

 ๑๘๑ นางสาวณิชชารีย  พิริยจรัสชัย   

 ๑๘๒ นางณิชมล  พลรักษา 

 ๑๘๓ นางสาวณิชาพัฒน  สุพล 

 ๑๘๔ นางสาวณิราภรณ  ตระการสกุลวงศ   

 ๑๘๕ นางสาวดลฤดี  เท้ียธิทรัพย 

 ๑๘๖ นางสาวดลฤดี  ศิรินิล 

 ๑๘๗ นางสาวดวงจันทร  ขุริรัง 

 ๑๘๘ นางดวงจิต  หมดจด 

 ๑๘๙ นางดวงเดือน  คําไทย 

 ๑๙๐ นางสาวดวงทิพย  ชัยสุริยะพันธ 

 ๑๙๑ นางดารารัตน  บุตรากาศ 

 ๑๙๒ นางดารารัตน  เสรีกุลวิเวทย 

 ๑๙๓ นางสาวดาลิณี  สงแสง 

 ๑๙๔ นางสาวดาว  หลวงหนุม 

 ๑๙๕ นางดาวใจ  วิเศษศิริ 

 ๑๙๖ นางสาวดุษฎี  พูลทรัพย 

 ๑๙๗ นางสาวเดือนรุง  จินดาศรี 

 ๑๙๘ นางสาวตนุชา  บุญรมย 

 ๑๙๙ นางสาวตรีนุช  อมรภิญโญเกียรติ   

 ๒๐๐ นางสาวตะวัน  ไชยสาร 

 ๒๐๑ นางสาวทยานิษฐ  โภคินบุณยสิทธิ์   

 ๒๐๒ นางสาวทวีคูณ  สมใจ 

 ๒๐๓ นางทัณฑิกา  ไชยมหา 

 ๒๐๔ นางสาวทัศนีย  นามวิเศษ 



 หนา   ๘๑ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๒๐๕ นางสาวทัศนีย  ไหลหาโคตร 

 ๒๐๖ นางสาวทิตยา  จันทรศรี 

 ๒๐๗ นางสาวทิตาวดี  สิงหโค 

 ๒๐๘ นางสาวทิพยเนตร  แสนมาโนช 

 ๒๐๙ นางทิพยสุดา  คงสมทรง 

 ๒๑๐ นางสาวทิพวรรณ  เตชนันท 

 ๒๑๑ นางทิพาพร  วังแกว 

 ๒๑๒ นางสาวทิวา  ไชคํา 

 ๒๑๓ นางสาวทิวาภรณ  สรอยคํา 

 ๒๑๔ นางเทียรทอง  ชาระ 

 ๒๑๕ นางสาวธนเพ็ญ  พัฒนเสถียรกุล 

 ๒๑๖ นางธนัชชล  นิ่มปุญญกําพงษ 

 ๒๑๗ นางสาวธนากานต  ละมอม 

 ๒๑๘ นางธนิกานต  เทพนาม 

 ๒๑๙ นางสาวธมน  แสงสวาง 

 ๒๒๐ นางสาวธัญญรัตน  ทรัพยรดาเตชิต   

 ๒๒๑ นางสาวธัญญารัตน  ชาภักดี 

 ๒๒๒ นางสาวธัญณีย  เสรีดิษยารัตน 

 ๒๒๓ นางธัญรัตน  คนการณ 

 ๒๒๔ นางสาวธันยา  ปติยะกูลชร 

 ๒๒๕ นางสาวธาราทิพย  เหมือนโพธิ์   

 ๒๒๖ นางสาวธารารัตน  กะจิว 

 ๒๒๗ นางธารินี  พงศพรอนันต 

 ๒๒๘ นางสาวธิดารัตน  คํานา 

 ๒๒๙ นางสาวนงเยาว  เลิศไธสง 

 ๒๓๐ นางนงเยาว  สะมะแอ 

 ๒๓๑ นางสาวนพมาศ  วงศไพฑูรยปยะ   

 ๒๓๒ นางสาวนพรัตน  ทองปลิว 

 ๒๓๓ นางนภัสสร  ย้ิมประไพ 

 ๒๓๔ นางนราภัทร  สรอยทอง 

 ๒๓๕ นางสาวนัชชา  วิชัยดิษฐ 

 ๒๓๖ นางสาวนันทนา  มณีตัน 

 ๒๓๗ นางสาวนันทรัตน  วัฒนผาสุกานนท   

 ๒๓๘ นางสาวนันทิยา  ภัทรโพธา 

 ๒๓๙ นางสาวนันทิวา  วาจาดี 

 ๒๔๐ นางนันทิสา  สุทธิดี 

 ๒๔๑ นางสาวนันธิดา  กิ่งถา 

 ๒๔๒ นางสาวนาฏศิลป  พิมพหอม 

 ๒๔๓ นางนารินทร  ไพโรจนวิทยาพร   

 ๒๔๔ นางสาวน้ําทิพย  ศรีเมือง 

 ๒๔๕ นางสาวน้ําผ้ึง  วุฒิศักดิ์ 

 ๒๔๖ นางน้ําฝน  ขําสา 

 ๒๔๗ นางสาวน้ําฝน  สมบูรณกุล 

 ๒๔๘ นางสาวน้ําหวาน  กิตติกูล 

 ๒๔๙ นางสาวนิฐิพร  ศรีมงคล 

 ๒๕๐ นางสาวนิตยา  ใจจุลละ 

 ๒๕๑ นางสาวนิตยา  พิสัยกุล 

 ๒๕๒ นางสาวนิตยา  วาชัยยุง 

 ๒๕๓ นางสาวนิธิสนี  รุจิรังสีเจริญ 

 ๒๕๔ นางนิภา  จอมคําสิงห 



 หนา   ๘๒ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๒๕๕ นางนิภาพร  ลาวัลย 

 ๒๕๖ นางสาวนิศารัตน  เจริญศรี 

 ๒๕๗ นางสาวนุชจรินทร  นามบุรี 

 ๒๕๘ นางนุชนภา  รัตนกูลชัยกิจ 

 ๒๕๙ นางสาวนุชนารถ  พุมพันธุวงศ   

 ๒๖๐ นางสาวนุดี  เอื้ออิทธิพร 

 ๒๖๑ นางสาวเนติมา  สลับแสง 

 ๒๖๒ นางบุญชู  โพธิ์พิจิตร 

 ๒๖๓ นางบุญญาอร  ศุภรังสี 

 ๒๖๔ นางสาวบุญรัตน  ทรัพยสงา 

 ๒๖๕ นางบุศรินทร  คุมชนะ 

 ๒๖๖ นางสาวบุษราภร  โคตรหานาม   

 ๒๖๗ นางสาวเบญจมาศ  ดีไพศาลสกุล   

 ๒๖๘ นางเบญจมาศ  ดิษยนันท 

 ๒๖๙ นางสาวเบ็ญจลักษณ  มนตสุวรรณ   

 ๒๗๐ นางเบญจวรรณ  นาพานิช 

 ๒๗๑ นางสาวปฐมา  นาคเจือ 

 ๒๗๒ นางสาวปณิชา  เอกดํารงกิจ 

 ๒๗๓ นางปทิตตา  รอดเขียว 

 ๒๗๔ นางปทุมพร  อารุณ 

 ๒๗๕ นางสาวประกายพร  กาวี 

 ๒๗๖ นางสาวประจงจิตร  คชพงษ 

 ๒๗๗ นางสาวประนัสดา  ชานุสิทธิ์ 

 ๒๗๘ นางสาวประไพพันธ  ทองพัดภู   

 ๒๗๙ นางสาวประไพศิริ  คําทวี 

 ๒๘๐ นางสาวประภัสสร  โกฏโสม 

 ๒๘๑ นางประภัสสร  อาจไพรินทร 

 ๒๘๒ นางสาวประภาพร  กสิพล 

 ๒๘๓ นางประภาพร  วัชรศัสตรา 

 ๒๘๔ นางประภาศรี  ธนาคุณ 

 ๒๘๕ นางสาวปรานอม  หาญจันทร 

 ๒๘๖ นางสาวปรารถนา  ปลาเงิน 

 ๒๘๗ นางสาวปราวรัตน  สุทธพจนารักษ   

 ๒๘๘ นางสาวปรินทรญาดา  สอมทอง 

 ๒๘๙ นางสาวปรียาภรณ  คล้ิงทอง 

 ๒๙๐ นางปวีณนุช  ดอนกลอย 

 ๒๙๑ นางสาวปณฑธนัน  นามสงา 

 ๒๙๒ นางสาวปานหทัย  มนตสุวรรณ 

 ๒๙๓ นางสาวปยสุดา  เนตยารักษ 

 ๒๙๔ นางปยะมาศ  คําชวนชื่น 

 ๒๙๕ นางปยะมาศ  เถื่อนวงษ 

 ๒๙๖ นางสาวปุณณกานต  ปรีชาการุณพงศ   

 ๒๙๗ นางเปรมกมล  เรืองโรจน 

 ๒๙๘ นางพจนา  จันทนาอรพินท 

 ๒๙๙ นางพนิดา  แนวทอง 

 ๓๐๐ นางพนิตตา  นาคเอี่ยม 

 ๓๐๑ นางสาวพมสร  อินตะกัน 

 ๓๐๒ นางพรทิพย  จักขุทิพย 

 ๓๐๓ นางพรภินันท  ศิษยศาสตร 

 ๓๐๔ นางสาวพรรณิภา  เอกสมุทรชัย   



 หนา   ๘๓ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๓๐๕ นางสาวพัชพร  รักถาวร 

 ๓๐๖ นางพัชรา  พวงพิกุล 

 ๓๐๗ นางพัชราภรณ  ล้ิมโชคอนันธ 

 ๓๐๘ นางสาวพัชรินทร  พิลาธรรม 

 ๓๐๙ นางสาวพัชรินทร  แสงครุฑ 

 ๓๑๐ นางสาวพัชรี  พันพาไพร 

 ๓๑๑ นางพัศฐกาญจน  คําชุม 

 ๓๑๒ นางสาวพาวดี  พรมนอย 

 ๓๑๓ นางสาวพิชญชญาภา  ฤทธิ์ประสิทธิเวช   

 ๓๑๔ นางสาวพิมกาญจน  พิมเสน 

 ๓๑๕ นางสาวพิมพภกร  โรจนนินทร   

 ๓๑๖ นางสาวพิมฤทัย  ประราชะ 

 ๓๑๗ นางสาวพิมวดี  หอมขจร 

 ๓๑๘ นางสาวพิริยา  สุดสวัสดิ์ 

 ๓๑๙ นางพิริยากร  คนเกณฑ 

 ๓๒๐ นางสาวพิศมัย  คํายอด 

 ๓๒๑ นางสาวเพชรรัตน  เอี่ยมพงษไพบูลย   

 ๓๒๒ นางเพ็ญนภา  สุขสุวรรณ 

 ๓๒๓ นางสาวเพ็ญพักตร  ชาญวิเศษ   

 ๓๒๔ นางสาวเพ็ญศรี  หงษวงษ 

 ๓๒๕ นางสาวเพ็ญศิริ  ปากหวาน 

 ๓๒๖ นางสาวเพลินทิพย  ชุมคช 

 ๓๒๗ นางเพียงพร  กวมทรัพย 

 ๓๒๘ นางสาวแพรวพรรณ  แซเตียว 

 ๓๒๙ นางสาวแพรวพรรณ  โปริสวาณิชย   

 ๓๓๐ นางไพจิตร  ศรีออน 

 ๓๓๑ นางสาวไพลิน  พิชัยณรงค 

 ๓๓๒ นางสาวไพลิน  พวงอางทอง 

 ๓๓๓ นางสาวไพลิน  ลําเจียก 

 ๓๓๔ นางสาวภัททกุล  จันทรสวาท 

 ๓๓๕ นางภัทรพร  เกียรติปานอภิกุล 

 ๓๓๖ นางสาวภัทรภร  ศรีรัตนา 

 ๓๓๗ นางภารดี  บัวสรวง 

 ๓๓๘ นางสาวมณีรัตน  เสวกวัง 

 ๓๓๙ นางสาวมนิดา  บัวสาย 

 ๓๔๐ นางมลทิวา  พันใจ 

 ๓๔๑ นางมลฤดี  ปรียาสมบัติ 

 ๓๔๒ นางสาวมลฤดี  มณีใหญ 

 ๓๔๓ นางมะณี  ฉาสนิท 

 ๓๔๔ นางสาวมะลิวัลย  โพธิ์สูง 

 ๓๔๕ นางสาวมะลิวัลย  ออมฤทธิ์ 

 ๓๔๖ นางมัณฑนา  บุญมาตร 

 ๓๔๗ นางสาวมัตติกา  คนึงเพียร 

 ๓๔๘ นางสาวมัทยา  เหลาพันธรัตนาทวี   

 ๓๔๙ นางสาวมาวิกา  จันทรชุม 

 ๓๕๐ นางสาวมุทิตา  คณนาวุฒิ 

 ๓๕๑ นางสาวเมทินี  เทพกุณหนิมิตต 

 ๓๕๒ นางสาวเมธินี  โพธิวราพรรณ 

 ๓๕๓ นางสาวเมรี  ปนวนิชยกุล 

 ๓๕๔ นางยุพดี  กิตติวุฒิชูศิลป 



 หนา   ๘๔ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๓๕๕ นางสาวยุพา  เพชรพงศ 

 ๓๕๖ นางสาวรฐา  ธรแพทย 

 ๓๕๗ นางสาวรพี  หาญพล 

 ๓๕๘ นางรวิสรา  สุขุมจิตพิทโยทัย 

 ๓๕๙ นางสาวรัชณีย  วงมณี 

 ๓๖๐ นางรัชนี  เจริญเจียงชัย 

 ๓๖๑ นางสาวรัชนี  ใยใหม 

 ๓๖๒ นางสาวรัชรีย  ฐาปนกุลศักดิ์ 

 ๓๖๓ นางสาวรัตติญา  แซฮอง 

 ๓๖๔ นางสาวรัตติยา  โตทินา 

 ๓๖๕ นางสาวรัตนา  คําจร 

 ๓๖๖ นางสาวรัตนา  มีหมู 

 ๓๖๗ นางสาวรัตนาภรณ  กระเดา 

 ๓๖๘ นางสาวราตรี  เสนาวงค 

 ๓๖๙ นางสาวราตรีรัตน  ตั้งใจดีบริสุทธิ์   

 ๓๗๐ นางรุงทิวา  รัตนารามิก 

 ๓๗๑ นางสาวรุงรวี  สัมพันธนิรันดร   

 ๓๗๒ นางสาวรุงลาวรรณ  เทพิน 

 ๓๗๓ นางรุจิรางค  จันทมาลา 

 ๓๗๔ นางสาวเรณู  สมใจเตียบ 

 ๓๗๕ นางสาวเรณู  หวังกุม 

 ๓๗๖ นางสาวเรไร  จากศรี 

 ๓๗๗ นางลดากานต  เลิศวรรณวิทย   

 ๓๗๘ นางสาวละทัย  ทองเปลว 

 ๓๗๙ นางสาวละมุล  พานิช 

 ๓๘๐ นางสาวลักขณา  ศรีกรฏ 

 ๓๘๑ นางสาวลักษณา  ชัยรัตน 

 ๓๘๒ นางสาวลักษมี  จันโทรัตน 

 ๓๘๓ นางสาวลัชนา  สุระรัตนชัย 

 ๓๘๔ นางสาวลัดดาวรรณ  ไกรยรัตน   

 ๓๘๕ นางสาวลัลนณิชา  จําปาสา 

 ๓๘๖ นางวนกมล  เศษโพธิ์ 

 ๓๘๗ นางสาววนิดา  ชารีรักษ 

 ๓๘๘ นางสาววรนัน  ออนบุญ 

 ๓๘๙ นางสาววรพร  ตันติจัตตานนท   

 ๓๙๐ นางสาววรรณกาญจน  กาศโอสถ   

 ๓๙๑ นางสาววรรณิกา  แสงสุริย 

 ๓๙๒ นางสาววรรษมน  สินฉ่ํา 

 ๓๙๓ นางสาววรวิษา  สุวิมล 

 ๓๙๔ นางสาววรสุดา  วสุรัตต 

 ๓๙๕ นางสาววราภรณ  บัณฑิศักดิ์ 

 ๓๙๖ นางสาววราภรณ  ปรักษเจริญ   

 ๓๙๗ นางสาววราภรณ  ผลสุข 

 ๓๙๘ นางวริยา  โพธิสมภาร 

 ๓๙๙ นางวลัยพร  ตูบรรเทิง 

 ๔๐๐ นางวันวิสาข  จําปาแขก 

 ๔๐๑ นางวารุณี  ทฤษณาวดี 

 ๔๐๒ นางสาววาสนา  สุวรรณศิริ 

 ๔๐๓ นางวิชนี  เหมือนดาว 

 ๔๐๔ นางสาววิชุตา  ใจจริง 



 หนา   ๘๕ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๔๐๕ นางสาววิรังรอง  แทบริสุทธิกุล 

 ๔๐๖ นางสาววิลาศินี  ปาอินทร 

 ๔๐๗ นางวิไลพร  ฉายะรถี 

 ๔๐๘ นางสาววิไลพรรณ  เดชาภิมุขกุล   

 ๔๐๙ นางแวววิมล  ศักดาณรงคชูยก 

 ๔๑๐ นางสาวศธัญกร  ธัชวรัตชัย 

 ๔๑๑ นางสาวศรีนภา  วีระพงษ 

 ๔๑๒ นางศรีเพชร  กีฬา 

 ๔๑๓ นางสาวศรีสมบูรณ  หรายสกุล   

 ๔๑๔ นางสาวศศกร  มันปอ 

 ๔๑๕ นางศศิธร  วรรณภักดี 

 ๔๑๖ นางสาวศศิบังอร  ธรรมคุณ 

 ๔๑๗ นางสาวศศิวิมล  มงคลสุขไพบูลย   

 ๔๑๘ นางสาวศันสนีย  ฉัตรพรวรรักษ 

 ๔๑๙ นางสาวศิยาฉัตร  สําลีกูณรัตน   

 ๔๒๐ นางสาวศิรดา  กล่ินชื่น 

 ๔๒๑ นางสาวศิริพร  แซเลา 

 ๔๒๒ นางศิริพร  สรรพโรจนพัฒนา 

 ๔๒๓ นางสาวศิริภรณ  เรือนแปน 

 ๔๒๔ นางสาวศิริรัตน  คงกล่ิน 

 ๔๒๕ นางศิริรัตน  ยุระศรี 

 ๔๒๖ นางสาวศิริรัตน  วิโรจนธนานุกูล   

 ๔๒๗ นางสาวศิริรัตร  ยินดีโช 

 ๔๒๘ นางสาวศิริลักษณ  โขลนกระโทก   

 ๔๒๙ นางสาวศิริวรรณ  ขําแยม 

 ๔๓๐ นางศิริวรรณ  อาชวินกุล 

 ๔๓๑ นางศิริวรรณ  เอกมธุรพจน 

 ๔๓๒ นางสาวศิวรี  ตันติกุล 

 ๔๓๓ นางสาวศิวาพร  ศิริเพ็ญพงศ 

 ๔๓๔ นางสาวศุจินันท  กาศลังกา 

 ๔๓๕ นางสาวศุภมาศ  ประดงจงเนตร 

 ๔๓๖ นางสาวศุภรณี  ขาววิจิตร 

 ๔๓๗ นางสงกรานต  กุลณาวงศ 

 ๔๓๘ นางสาวสงวน  สดใส 

 ๔๓๙ นางสาวสมพร  บุญญาโรจน 

 ๔๔๐ นางสมฤทัย  วรรณวงศ 

 ๔๔๑ นางสมหญิง  แบนนอย 

 ๔๔๒ นางสมหมาย  นรินทรางกูร 

 ๔๔๓ นางสาวสรวรรณ  ศรีไตรรัตน 

 ๔๔๔ นางสาวสวรินทร  เลาทวีรุงสวัสดิ์   

 ๔๔๕ นางสังวาล  เวฬุวนารักษ 

 ๔๔๖ นางสาวสาธิตา  สุรเกียรติชานุกูล   

 ๔๔๗ นางสาวสาธิมา  ชัยเลิศวณิชกุล 

 ๔๔๘ นางสาวสายพิน  เลงซาย 

 ๔๔๙ นางสายรุง  จิรพฤฒานันท 

 ๔๕๐ นางสาลินี  ถิรขจรวงศ 

 ๔๕๑ นางสาวสาวิตรี  เอี่ยมสอาด 

 ๔๕๒ นางสําอางค  เรียงเงิน 

 ๔๕๓ นางสาวสิริกร  คนชุม 

 ๔๕๔ นางสิริกานต  เฉลยวาเรศ 



 หนา   ๘๖ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๔๕๕ นางสาวสิริวรรณ  ลัญชานนท 

 ๔๕๖ นางสาวสีวิกา  อยูสุข 

 ๔๕๗ นางสุกัญญา  เขมะรัง 

 ๔๕๘ นางสาวสุกัญญา  จันทรบูรณ 

 ๔๕๙ นางสุกัญญา  เจือจันอัด 

 ๔๖๐ นางสาวสุกัญญา  ประดิษฐ 

 ๔๖๑ นางสาวสุคนทิพย  เรือนสิทธิ์ 

 ๔๖๒ นางสุจิตรา  ศรีโพธิ์ 

 ๔๖๓ นางสาวสุจินดา  ราญมีชัย 

 ๔๖๔ นางสุชาพร  หงษสามารถ 

 ๔๖๕ นางสุชาวดี  ฮกเฮง 

 ๔๖๖ นางสาวสุชีรา  อุสาหดี 

 ๔๖๗ นางสาวสุณัฐชา  จันทรคํา 

 ๔๖๘ นางสาวสุณีย  กินูน 

 ๔๖๙ นางสุดาวดี  อุนโรจน 

 ๔๗๐ นางสาวสุทิน  ดอนชะเอม 

 ๔๗๑ นางสุธิดา  ล้ิมพุทธานุภาพ 

 ๔๗๒ นางสาวสุนทรี  อากาศฤกษ 

 ๔๗๓ นางสุนทรีย  ศุภวรรธนางกูร 

 ๔๗๔ นางสุนันทา  สถาวรตระกูล 

 ๔๗๕ นางสาวสุนิตรา  สาสังข 

 ๔๗๖ นางสาวสุนิสา  เทพเอื้อตระกูล 

 ๔๗๗ นางสุปราณี  ทองดี 

 ๔๗๘ นางสาวสุปรานี  เกิดชื่น 

 ๔๗๙ นางสาวสุปรียา  ดีย่ิง 

 ๔๘๐ นางสุปรียา  อินทโคตร 

 ๔๘๑ นางสาวสุพร  อินทรมณี 

 ๔๘๒ นางสาวสุพรรษา  ขําโตนด 

 ๔๘๓ นางสาวสุพรรษา  คําซื่อ 

 ๔๘๔ นางสาวสุพรรษา  แซตัน 

 ๔๘๕ นางสาวสุพรรษา  วงศแกว 

 ๔๘๖ นางสาวสุพรรษา  ใหมเอี่ยม 

 ๔๘๗ นางสาวสุพัชรา  สิทธิชัย 

 ๔๘๘ นางสาวสุพัฒน  ลามคํา 

 ๔๘๙ นางสาวสุพัตรา  หมั่นเพียร 

 ๔๙๐ นางสุพารัตน  จิตหนักแนน 

 ๔๙๑ นางสาวสุพิศ  ศรจอน 

 ๔๙๒ นางสุพีชา  ศิริคุโณปการ 

 ๔๙๓ นางสุภนิช  หอมหวล 

 ๔๙๔ นางสุภัชญา  พูลประดิษฐ 

 ๔๙๕ นางสาวสุภัทตรา  บัวงาม 

 ๔๙๖ นางสาวสุภาณี  จาประยูร 

 ๔๙๗ นางสาวสุภาพร  กอนจันทึก 

 ๔๙๘ นางสาวสุภาพร  เกษรา 

 ๔๙๙ นางสาวสุภาพร  จุลโนนยาง 

 ๕๐๐ นางสาวสุภาพร  พัฒนสาร 

 ๕๐๑ นางสาวสุภาพร  ภูวงคษา 

 ๕๐๒ นางสาวสุภาพร  สีสอง 

 ๕๐๓ นางสาวสุภาภรณ  เมนนาเกร็ด 

 ๕๐๔ นางสาวสุภาวดี  รักผล 



 หนา   ๘๗ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๕๐๕ นางสาวสุภาวดี  อบอุน 

 ๕๐๖ นางสาวสุภาวิตา  เผาเจริญ 

 ๕๐๗ นางสาวสุมลมาลย  จิตเจริญ 

 ๕๐๘ นางสาวสุมาลี  ลีจอย 

 ๕๐๙ นางสุรีรัตน  มงคลพันธุ 

 ๕๑๐ นางสาวสุรีรัตน  ลําเลา 

 ๕๑๑ นางสาวสุวรรณา  ชั้นประดับ 

 ๕๑๒ นางสาวสุวรรณี  จิวะพันธกุล 

 ๕๑๓ นางสาวสุวลี  วิมลทอง 

 ๕๑๔ นางเสมอ  อ่ําเกิด 

 ๕๑๕ นางเสาวณี  สิทธิกุล 

 ๕๑๖ นางสาวเสาวนีย  จุฑาจันทร 

 ๕๑๗ นางเสาวนีย  สุขขัง 

 ๕๑๘ นางสาวเสาวภาคย  แจงจุล 

 ๕๑๙ นางสาวแสงศรี  พรหมสวัสดิ์ 

 ๕๒๐ นางสาวหทัยรัตน  ณ ระนอง 

 ๕๒๑ นางสาวหทัยรัตน  ไวศยะสวัสดิ์ 

 ๕๒๒ นางสาวหนึ่งฤทัย  จันทรอินทร 

 ๕๒๓ นางสาวอโณทัย  ปานนาค 

 ๕๒๔ นางสาวอภิชญา  จิตพยัค 

 ๕๒๕ นางสาวอมรรัตน  คําเวิน 

 ๕๒๖ นางอมรรัตน  แดงเจริญสุข 

 ๕๒๗ นางอมรศรี  เชียงไขแกว 

 ๕๒๘ นางสาวอมรา  มาลาวาลย 

 ๕๒๙ นางสาวอรกานต  สังฆคุม 

 ๕๓๐ นางอรญา  เจตนะเสน 

 ๕๓๑ นางสาวอรณิชชา  วรรณสาย 

 ๕๓๒ นางสาวอรพิน  พลจร 

 ๕๓๓ นางสาวอรพิน  เลิศวรรณวิทย 

 ๕๓๔ นางสาวอรยา  พฤทธิพงษ 

 ๕๓๕ นางสาวอรวรรณ  เธียรไฝดี 

 ๕๓๖ นางสาวอรสา  ไชยพงษ 

 ๕๓๗ นางอริยา  ยาบุษดี 

 ๕๓๘ นางสาวอริยา  ระลึก 

 ๕๓๙ นางอริศรา  เพชรดํา 

 ๕๔๐ นางสาวอลิสษา  ยูนุช 

 ๕๔๑ นางสาวอสมา  โรจนวรดา 

 ๕๔๒ นางออยทิพย  เล่ียมยองใย 

 ๕๔๓ นางสาวอะนันยา  แรงดี 

 ๕๔๔ นางสาวอังคณา  เทพเลิศบุญ 

 ๕๔๕ นางอัจฉรา  ศรีสันงาม 

 ๕๔๖ นางอัญชลี  ฐิติพรรณกุล 

 ๕๔๗ นางอัญชลี  พจนาพิมล 

 ๕๔๘ นางสาวอัญชลี  มีโต 

 ๕๔๙ นางสาวอัญชลี  วาจินการณ 

 ๕๕๐ นางอัญชิสา  อภิกุลวณิช 

 ๕๕๑ นางสาวอัญมณี  พิพัฒนทั้งสกุล   

 ๕๕๒ นางสาวอัมพา  หาญประสิทธิ์ธาดา 

 ๕๕๓ นางสาวอาภาศรี  สงวนวงษ 

 ๕๕๔ นางสาวอารดา  คีรี 



 หนา   ๘๘ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๕๕๕ นางสาวอารติกาล  วิชัยดิษฐ 

 ๕๕๖ นางสาวอารยา  จินตวิวัฒน 

 ๕๕๗ นางสาวอารยา  ดอกเข็ม 

 ๕๕๘ นางสาวอารี  ประสพอัครกิจ 

 ๕๕๙ นางสาวอารีย  บุรพาวินิจพงษ 

 ๕๖๐ นางสาวอิงแกว  เสาวพานต 

 ๕๖๑ นางสาวอินทิรา  อุทัยวัฒนานนท   

 ๕๖๒ นางอิสรา  ปาอาย 

 ๕๖๓ นางสาวอุทัยวรรณ  ปทมานุช 

 ๕๖๔ นางสาวอุบล  พลอยลวน 

 ๕๖๕ นางสาวอุบลรัตน  ศรีพงศสุทธิ์   

 ๕๖๖ นางสาวอุมาภรณ  ผาแสง 

 ๕๖๗ นางสาวอุไรพร  พรมธรรม 

 ๕๖๘ นางสาวอุไรพร  อินทนิล 

 ๕๖๙ นางสาวอุไรวัลย  นิลขันธ 

 ๕๗๐ นางสาวอุษา  คงสมบุญ 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓๐๔  ราย)

 ๑ นายกมล  บรรพวัฒนรักษ 

 ๒ นายกฤตธี  โคละทัต 

 ๓ นายกฤษกร  ศรีกีรติวงศ 

 ๔ นายไกรสร  พลสันเทียะ 

 ๕ นายจักรรัฐ  มณีโชติ 

 ๖ นายจีรสันต  สันตรัฐกิจ 

 ๗ นายชัยพร  อินสุพรรณ 

 ๘ นายณนทวัต  หนูศิลา 

 ๙ นายณัฐพงษ  อังคสุธาสาวิทย   

 ๑๐ นายดนุพล  สรรวานิช 

 ๑๑ นายทะเนตร  สายมัน 

 ๑๒ นายทินภัทร  สีแกวอม 

 ๑๓ นายนิรันต  โคตโมลี 

 ๑๔ นายประพันธ  คําชัยวงศ 

 ๑๕ นายปรีชา  ชาลีทํา 

 ๑๖ นายปญญา  ทวีปวรเดช 

 ๑๗ นายปยะพงศ  ทฤษณาวดี 

 ๑๘ นายพงษสกรณ  วังตะพันธุ 

 ๑๙ นายพฤกษ  ธํารงรัตนศิลป 

 ๒๐ นายไพรัตน  สวมขุนทด 

 ๒๑ นายภัทรพล  ตั้งเจตนาพร 

 ๒๒ นายภาคภูมิ  สุพงษพนิชย 

 ๒๓ นายภานุภาค  วิบูลชัยชีพ 

 ๒๔ นายมนตรี  ทิพยพรวงษ 

 ๒๕ นายวิโรจน  ชื่นบุญงาม 

 ๒๖ นายศิริทัศน  กระดานพล 

 ๒๗ นายสนธยา  กาวี 

 ๒๘ นายสัญญา  แจงใจ 

 ๒๙ นายสุขสันต  จินหิรัญ 

 ๓๐ นายอนันต  รัชฎพันธุ 

 ๓๑ นายอนุกูล  สิมลี 

 ๓๒ นายอภิชัย  พิกุลทอง 



 หนา   ๘๙ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๓๓ นายอมเรศ  ตาลเศวต 

 ๓๔ นายอิทธิพล  วิรัตนภานุ 

 ๓๕ นางกชพร  ทรงวาจา 

 ๓๖ นางสาวกชพรรณ  ธนพรโอฬาร 

 ๓๗ นางสาวกนกกร  ทองสง 

 ๓๘ นางสาวกนกนันท  หลอกิตติวณิชย   

 ๓๙ นางสาวกนกนาฏ  นักระบํา 

 ๔๐ นางสาวกนกภรณ  ยมสีดํา 

 ๔๑ นางสาวกนกรดา  มีศิลป 

 ๔๒ นางสาวกนกวรรณ  พันพา 

 ๔๓ นางสาวกรทิพย  กาวีวน 

 ๔๔ นางสาวกรรณานุช  สุทธิแสน 

 ๔๕ นางกรรณิกา  ศิโรรัตนธัญโชค 

 ๔๖ นางสาวกรรณิการ  ววมขุนทด 

 ๔๗ นางกฤติยา  จิตตหมั่น 

 ๔๘ นางสาวกัลยทิชา  ศุภโรจนวาทิน   

 ๔๙ นางกัลยา  เจนโชติสุวรรณ 

 ๕๐ นางสาวกัลยา  เชียงหนุน 

 ๕๑ นางสาวกาญจนา  โนนพลกรัง   

 ๕๒ นางสาวกิตติยา  หวลคิด 

 ๕๓ นางสาวกุญชชญา  เข็มเพ็ชร 

 ๕๔ นางสาวเกตนชญานี  แวนแกว 

 ๕๕ นางสาวเกยูร  ตุลาการวงศ 

 ๕๖ นางสาวเกศนีย  เหลืองเจริญ 

 ๕๗ นางสาวเกสรา  กลาหาญ 

 ๕๘ นางฆณฬส  ตนสายเพ็ชร 

 ๕๙ นางฆนัสวัน  ศิลปชัย 

 ๖๐ นางจิณจุฑาห  สังขสุทธิ์ 

 ๖๑ นางสาวจิตตินันท  สองแสงจันทร   

 ๖๒ นางสาวจิตรฤดี  พาชอบ 

 ๖๓ นางสาวจินตนา  แถบทอง 

 ๖๔ นางสาวจิรชยา  นิลคง 

 ๖๕ นางสาวจิราพร  แกนสาร 

 ๖๖ นางจิราพร  ฉิมมณี 

 ๖๗ นางสาวจิราภรณ  ดิษฐประสพ   

 ๖๘ นางจิราวดี  ปทถาพงษ 

 ๖๙ นางสาวจีรภา  เทพกระโทก 

 ๗๐ นางสาวจุฑามาศ  ธุระกิจ 

 ๗๑ นางสาวจุรีภรณ  รัตนโชติ 

 ๗๒ นางสาวจุฬารัตน  อุตสาห 

 ๗๓ นางสาวฉวีวรรณ  อนุไพรพฤกษ   

 ๗๔ นางสาวชญานิศ  ศรีภาย 

 ๗๕ นางสาวชนุตพร  รัตนมงคล 

 ๗๖ นางสาวชมพูนุช  อยูคง 

 ๗๗ นางสาวชลธิชา  กุลัดนาม 

 ๗๘ นางสาวชลธิชา  มณเทียน 

 ๗๙ นางสาวชลนิษา  ใจไหว 

 ๘๐ นางสาวชิชญา  ทวีพจน 

 ๘๑ นางสาวชิดชนก  อินทรวิชา 

 ๘๒ นางสาวโชติกา  สาระปญญา 



 หนา   ๙๐ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๘๓ นางสาวญาณิศา  ประจําถิ่น 

 ๘๔ นางสาวญาสุมน  ศรีคําแหง 

 ๘๕ นางสาวฐิติกาล  เอี่ยมศรี 

 ๘๖ นางสาวฐิติมา  พันธุสุจริตไทย 

 ๘๗ นางฐิติรัตน  ธนกิจวรงค 

 ๘๘ นางสาวณัชชา  สรางโศรก 

 ๘๙ นางณัชชารีย  สินทวีวราธรณ 

 ๙๐ นางสาวณัฐกานต  จันฤาชัย 

 ๙๑ นางสาวณัฐกานต  ธิยะ 

 ๙๒ นางสาวณัฐชา  จําปาศรี 

 ๙๓ นางสาวณัฐญาภรณ  พิกุลณี 

 ๙๔ นางสาวณัฐธิดา  อนุภาพ 

 ๙๕ นางสาวณัฐธิมน  ปญจะศรี 

 ๙๖ นางสาวณัฐนลิน  ทองคําชู 

 ๙๗ นางดวงใจ  บุญย่ิง 

 ๙๘ นางดวงนภา  สารถีวิทย 

 ๙๙ นางสาวดวงพร  จันทรสาธิต 

 ๑๐๐ นางสาวดารุณี  เงินแท 

 ๑๐๑ นางสาวดาว  แดงดี 

 ๑๐๒ นางสาวทัศรียา  นวเลิศปญญา 

 ๑๐๓ นางสาวทิวาพร  บุญเศษ 

 ๑๐๔ นางสาวธนัชพร  ทองอยู 

 ๑๐๕ นางสาวธนัฏฐา  จันดาหัวดง 

 ๑๐๖ นางธมนวรรณ  วงศภูธร 

 ๑๐๗ นางสาวธัญญรัศม  หิรัญปญญาศิริ   

 ๑๐๘ นางสาวธันยพร  คาไม 

 ๑๐๙ นางสาวนงนุช  มูฮําหมัดตอเฮด   

 ๑๑๐ นางสาวนงลักษณ  เพลินไพรเย็น 

 ๑๑๑ นางสาวนพเกา  งามตา 

 ๑๑๒ นางนภอร  บํารุงศรี 

 ๑๑๓ นางนริศรา  วิบูลชัยชีพ 

 ๑๑๔ นางนฤมล  จิตปรีชา 

 ๑๑๕ นางนวพร  รัตนเรืองเดช 

 ๑๑๖ นางสาวนันทนา  หาญนอก 

 ๑๑๗ นางสาวนันทภรณ  นรินทรนอก 

 ๑๑๘ นางสาวนันทภัค  รองจันทร 

 ๑๑๙ นางสาวน้ําเงิน  โพธิ์ปน 

 ๑๒๐ นางสาวน้ําเพชร  สมวงษ 

 ๑๒๑ นางสาวนิตยา  เตชะสิทธิ์ 

 ๑๒๒ นางสาวนิศาชล  จงสมชัย 

 ๑๒๓ นางสาวนิศารัตน  สมจิตรมูล 

 ๑๒๔ นางสาวนุชรินทร  อินตะนัย 

 ๑๒๕ นางสาวเนตรชนก  พีสะระ 

 ๑๒๖ นางเนาวรัตน  มั่นคง 

 ๑๒๗ นางสาวบุษยา  พรมโต 

 ๑๒๘ นางสาวเบญจมาส  เทียนสวาง   

 ๑๒๙ นางสาวเบญญาภา  จงชาญสิทโธ 

 ๑๓๐ นางสาวประกายพร  รัตนนรเศรษฐ 

 ๑๓๑ นางสาวประทุม  มั่นคง 

 ๑๓๒ นางสาวประไพพร  จงกองเกียรติ   



 หนา   ๙๑ (เลมที่  ๑๐) 
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 ๑๓๓ นางสาวปริยากร  พิมานโภคิน 

 ๑๓๔ นางสาวปาณิศา  เอื้ออารี 

 ๑๓๕ นางสาวปาริฉัตร  ไกรทัศน 

 ๑๓๖ นางสาวปนอนงค  ธูปสุวรรณ 

 ๑๓๗ นางปยนันท  นาสะอาน 

 ๑๓๘ นางสาวปยะนันท  ขันแข็ง 

 ๑๓๙ นางสาวปุณยวีย  ล้ิมสุวรรณ 

 ๑๔๐ นางสาวผองอําไพ  บุญยืน 

 ๑๔๑ นางสาวผุสดี  พุฒดี 

 ๑๔๒ นางสาวพนมไพร  ไสนะรา 

 ๑๔๓ นางสาวพนิดา  เชิดชูเกียรติ 

 ๑๔๔ นางสาวพนิดา  รัตนวาร 

 ๑๔๕ นางสาวพรนิภา  สกุลดี 

 ๑๔๖ นางสาวพรรณวดี  รุงธรรมสกุล 

 ๑๔๗ นางสาวพรรณิการ  เพชรอุดม 

 ๑๔๘ นางพรรณิภา  ขจรนิติกุล 

 ๑๔๙ นางสาวพราวนภา  ภูรัตนากรกุล 

 ๑๕๐ นางพลอยกาญจน  เกียรติวัฒน 

 ๑๕๑ นางสาวพลอยนภัส  แสนสุข 

 ๑๕๒ นางสาวพัชนี  ทิปะกะ 

 ๑๕๓ นางสาวพัชราภรณ  อามาตยมนตรี 

 ๑๕๔ นางสาวพัชรี  มูลหลา 

 ๑๕๕ นางสาวพิกุล  อรรคจันทร 

 ๑๕๖ นางสาวพิริยา  พงษสอิ้ง 

 ๑๕๗ นางสาวพิไลรัตน  พิมพาวัตร 

 ๑๕๘ นางสาวพีรนุช  เอกรักษา 

 ๑๕๙ นางเพ็ญแข  ศรีพานิช 

 ๑๖๐ นางสาวเพ็ญจิต  มหาสโร 

 ๑๖๑ นางสาวเพ็ญธิดา  พรหมแกว 

 ๑๖๒ นางสาวเพ็ญพักตร  เวียงนาค 

 ๑๖๓ นางสาวเพ็ญมณี  ณ บางชาง 

 ๑๖๔ นางสาวเพ็ญรวี  พิชิตพันธพงศ 

 ๑๖๕ นางเพลงภสรว  ธนาเกียรติฐากร   

 ๑๖๖ นางภณิดา  โพธิ์ทา 

 ๑๖๗ นางสาวภรณทิพย  สวางพันธุ 

 ๑๖๘ นางสาวภัทรผจง  ลิมปธีระกุล 

 ๑๖๙ นางสาวภัทรภร  อนชาลี 

 ๑๗๐ นางสาวมณฑิรา  ฐานไพศาลกิจ 

 ๑๗๑ นางสาวมยุรา  มาตราช 

 ๑๗๒ นางสาวมรกต  อนันตวัฒนกิจ 

 ๑๗๓ นางสาวมะลิวัลย  คนชุม 

 ๑๗๔ นางสาวมัลลิกา  นามปญญา 

 ๑๗๕ นางสาวมานิตา  อนุวรรณ 

 ๑๗๖ นางสาวเมธินี  จงเจริญ 

 ๑๗๗ นางสาวไมยวี  เลิศพิทักษสกุล 

 ๑๗๘ นางสาวยศวิมล  ถิ่นทิพย 

 ๑๗๙ นางสาวเยาวภา  ศักขินาดี 

 ๑๘๐ นางสาวโยฮันนา  ฤทธิชัย 

 ๑๘๑ นางสาวรักฤทัย  คันธี 

 ๑๘๒ นางสาวรัชฎาพร  บุบผา 



 หนา   ๙๒ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๑๘๓ นางสาวรัชฎาพร  เหลางาม 

 ๑๘๔ นางสาวรัชนิฎา  เชื้อชม 

 ๑๘๕ นางรัชนี  สมคิดสรรพ 

 ๑๘๖ นางสาวรัชนีกร  กุตระแสง 

 ๑๘๗ นางสาวรัฐภรณ  แซแจว 

 ๑๘๘ นางสาวรัตติกาล  ปานสีสุข 

 ๑๘๙ นางสาวรัตนา  ขําสงค 

 ๑๙๐ นางสาวรัตนา  พรมกันหา 

 ๑๙๑ นางสาวรัตนาพร  ชางปด 

 ๑๙๒ นางสาวรุงฤทัย  ขยันชุมนุม 

 ๑๙๓ นางสาวฤทัยรัตน  ดานอรัญ 

 ๑๙๔ นางลัดดา  เกียรติปานอภิกุล 

 ๑๙๕ นางสาวลัดดา  โยธาจันทร 

 ๑๙๖ นางสาวลัดดาภรณ  เพ็งแจม 

 ๑๙๗ นางสาววรนุช  คนอุตสาห 

 ๑๙๘ นางสาววรรณิศา  แพงประโคน 

 ๑๙๙ นางสาววรรณี  นวลฉวี 

 ๒๐๐ นางสาววรัมพร  อติชาตนันท 

 ๒๐๑ นางสาววราพร  เนื่องคํา 

 ๒๐๒ นางสาววราภรณ  เรืองราย 

 ๒๐๓ นางสาววราภรณ  ศรีวิพันธุ 

 ๒๐๔ นางสาววราภรณ  สาขา 

 ๒๐๕ นางสาววริชา  เอี่ยมจิณณสุวัฒน   

 ๒๐๖ นางสาววริฐา  พรกิจวรกุล 

 ๒๐๗ นางสาววลัยพร  จอมเกาะ 

 ๒๐๘ นางสาววลัยลักษณ  แชมชอย 

 ๒๐๙ นางสาววัลยา  ภูตาโดน 

 ๒๑๐ นางสาววารุณี  แกวพวง 

 ๒๑๑ นางวารุณี  ฉ่ําตะคุ 

 ๒๑๒ นางวาศินีนาถ  อมรศักดิ์ 

 ๒๑๓ นางวิจิตรา  ทองสวาง 

 ๒๑๔ นางสาววิชุตา  กาฬภักดี 

 ๒๑๕ นางสาววิภาวรรณ  เชื้อประดิษฐ   

 ๒๑๖ นางสาววิมลิน  อาทรกิจวัฒน 

 ๒๑๗ นางสาววิลาวัณย  ขันทวงค 

 ๒๑๘ นางสาววิลาสินี  พุกนัด 

 ๒๑๙ นางสาววิสา  กองเพ็ชร 

 ๒๒๐ นางสาวศรีจุฬา  เอี่ยมสําอางค 

 ๒๒๑ นางสาวศศิธร  ศิริมงกต 

 ๒๒๒ นางสาวศันสนีย  ตนุฤทธิ์ 

 ๒๒๓ นางศิริญ  อักษรภูษิตพงศ 

 ๒๒๔ นางสาวศิรินทรา  สมบุญทรัพย 

 ๒๒๕ นางสาวศิรินันท  หมื่นมี 

 ๒๒๖ นางสาวศิริพร  ปกเขมายัง 

 ๒๒๗ นางศิริพร  วิโรจน 

 ๒๒๘ นางสาวศิวพร  สุเทวี 

 ๒๒๙ นางสาวศุกานตวิชชา  กองชา 

 ๒๓๐ นางสาวศุภลักษณ  แกวหยอง 

 ๒๓๑ นางสาวสกุลเพ็ญ  จันทรโสตถิ์ 

 ๒๓๒ นางสาวสนายุ  ปญญานะ 



 หนา   ๙๓ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๒๓๓ นางสมทรง  กุลชโร 

 ๒๓๔ นางสาวสมฤดี  บัวบาง 

 ๒๓๕ นางสาวสวนา  ศรีรัตนวงศ 

 ๒๓๖ นางสาธินี  สิมมา 

 ๒๓๗ นางสาวสายฝน  งิมขุนทด 

 ๒๓๘ นางสาวสายสุดา  ยังแสนภู 

 ๒๓๙ นางสาวสาลินีย  นิพลรัมย 

 ๒๔๐ นางสาวสินิทตา  คงไทย 

 ๒๔๑ นางสาวสิราณี  หอมนาน 

 ๒๔๒ นางสาวสิริพร  วงคสวัสดิ์ 

 ๒๔๓ นางสาวสุกัญญา  ทองดี 

 ๒๔๔ นางสาวสุกัญญา  บังเมฆ 

 ๒๔๕ นางสาวสุกัญญา  บุญเรือง 

 ๒๔๖ นางสาวสุกานดา  อัศวกุล 

 ๒๔๗ นางสาวสุคนทิพย  นาคขํา 

 ๒๔๘ นางสาวสุชาดา  นฤอาภา 

 ๒๔๙ นางสาวสุณิชญา  ทิพยกร 

 ๒๕๐ นางสาวสุดารัตน  สนนุกิจ 

 ๒๕๑ นางสาวสุนารี  ใบยา 

 ๒๕๒ นางสาวสุนิสา  เฮงศิริ 

 ๒๕๓ นางสาวสุพรรณธิดา  ทองเพชร 

 ๒๕๔ นางสาวสุพรรณษา  จอมหงษ 

 ๒๕๕ นางสาวสุพัตรา  สานุ 

 ๒๕๖ นางสุพาวดี  สมชาญ 

 ๒๕๗ นางสุภัสสรา  บัวรัตน 

 ๒๕๘ นางสาวสุภาณี  สีนาควง 

 ๒๕๙ นางสาวสุภาภรณ  ทันกิ่ง 

 ๒๖๐ นางสาวสุภาวดี  พลภักดี 

 ๒๖๑ นางสาวสุรีพร  อยูเปนสุข 

 ๒๖๒ นางสาวสุวรรณี  ไชยโย 

 ๒๖๓ นางสาวสุวรรณี  หุยวัน 

 ๒๖๔ นางสาวเสาวลักษณ  มีความดี 

 ๒๖๕ นางสาวหฤทัย  บุญทรง 

 ๒๖๖ นางสาวหฤทัย  หัตถาพงษ 

 ๒๖๗ นางสาวอนงคลักษณ  สังสี 

 ๒๖๘ นางสาวอนุชธิดา  กมล 

 ๒๖๙ นางสาวอภิชญา  ธันยาวุฒิ 

 ๒๗๐ นางอภิญญา  บุญเพ็ง 

 ๒๗๑ นางสาวอมรพรรณ  สบบง 

 ๒๗๒ นางสาวอมรรัตน  ธงแสนเมือง 

 ๒๗๓ นางสาวอมรรัตน  แหสูงเนิน 

 ๒๗๔ นางสาวอรชุมา  ทาวรรณ 

 ๒๗๕ นางอรดี  โชติเสน 

 ๒๗๖ นางสาวอรทัย  ยินดี 

 ๒๗๗ นางสาวอรนุช  กุคําจัด 

 ๒๗๘ นางสาวอรภรณ  พันธบุตร 

 ๒๗๙ นางอรวรรณ  พลธรรม 

 ๒๘๐ นางสาวอรวรรณ  ศรีออน 

 ๒๘๑ นางสาวอรวรรยา  ผลานิสงค 

 ๒๘๒ นางสาวอริศวัลย  มุริจันทร 



 หนา   ๙๔ (เลมที่  ๑๐) 
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 ๒๘๓ นางสาวอรุณรัตน  อุนใจ 

 ๒๘๔ นางสาวอลิศราพร  จันทฤทธิ์ 

 ๒๘๕ นางสาวอลิษษา  วิริยะโชติ 

 ๒๘๖ นางออนนุช  ประกอบจันทร 

 ๒๘๗ นางสาวอังคณา  ทิพยมงคล 

 ๒๘๘ นางสาวอังศุมาลิน  สานงาม 

 ๒๘๙ นางอัจฉราภรณ  ชันแสง 

 ๒๙๐ นางสาวอัญชลี  ศรีทอง 

 ๒๙๑ นางอัญชลี  ศุภนคร 

 ๒๙๒ นางสาวอัปสร  ศรีทอง 

 ๒๙๓ นางอาจารีย  รัตนะโสภา 

 ๒๙๔ นางสาวอาทิตยา  สบายย่ิง 

 ๒๙๕ นางสาวอาพร  จุติวิบูลยสุข 

 ๒๙๖ นางสาวอินทรทิพย  อินทรสุข 

 ๒๙๗ นางสาวอิศวรี  ศักดิ์ทวีกุลกิจ 

 ๒๙๘ นางสาวอุดมลักษณ  สุมขุนทด 

 ๒๙๙ นางอุทุมพร  สุภประกร 

 ๓๐๐ นางอุบล  สุพรรณรัตน 

 ๓๐๑ นางสาวอุภัสษร  มนตไธสง 

 ๓๐๒ นางสาวอุราวรรณ  มุมขาว 

 ๓๐๓ นางสาวอุไรวรรณ  พลเมือง 

 ๓๐๔ นางสาวอุษา  ลัภนลาภลอย 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๐๙  ราย)

 ๑ นายกฤษณปกรณ  ทัพจันทร 

 ๒ นายคณิน  เหรียญทองเลิศ 

 ๓ นายตรีวุฒิ  กิตติคุณเดชา 

 ๔ นายประธาน  บูรณกุลกิจการ 

 ๕ นายพฤตินัย  แสงวรา 

 ๖ นายพิมพร  เวียงสมุด 

 ๗ นายมนัส  พรมมร 

 ๘ นายเมธี  ศุภฤกษ 

 ๙ นายเมษนันต  ปะระหุ 

 ๑๐ นายยงยศ  ทั่วจบ 

 ๑๑ นายรตะ  ศิริสุวรรณภา 

 ๑๒ นายวันชนะ  ศรีเนตร 

 ๑๓ นายวุฒิชัย  สมัยบุรี 

 ๑๔ นายสีหนาท  ไขอรุณ 

 ๑๕ นายอภิชาติ  จุสมใจ 

 ๑๖ นายอิศรายุส  เลาหบุตร 

 ๑๗ นางสาวกนกวรรณ  จันทรเวิน 

 ๑๘ นางกนกวลี  นุนทอง 

 ๑๙ นางสาวกาญจนา  มุขศรี 

 ๒๐ นางสาวกานดา  ยินดีรัมย 

 ๒๑ นางสาวกิตติพร  บุญอินทร 

 ๒๒ นางสาวขจรรัตน  สุวะโสภา 

 ๒๓ นางสาวคาฐาวัณฏ  วงศไชยเสรี 

 ๒๔ นางคําแกว  นะราศรี 

 ๒๕ นางสาวคําตัน  ลันดา 

 ๒๖ นางสาวจันทรเพ็ญ  นาชัยนาค 



 หนา   ๙๕ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๒๗ นางสาวจารุวรรณ  ย้ิมอยู 

 ๒๘ นางจินตนา  บุบผาทอง 

 ๒๙ นางสาวจิรปรียา  กันภัย 

 ๓๐ นางสาวจีรวรรณ  คําศรี 

 ๓๑ นางจุฑากาญจน  สัมฤทธิ์ 

 ๓๒ นางสาวจุฑามาศ  สุชาติธรรม 

 ๓๓ นางสาวจุฑามาส  ชูจําปา 

 ๓๔ นางสาวชุดาภรณ  กันแกว 

 ๓๕ นางเฌรัญญา  หนูวรรณะ 

 ๓๖ นางสาวฐิติภัสร  โชตนสุขศุภกุล 

 ๓๗ นางสาวณัฐฐินันท  โพธิ์สวัสดิ์ 

 ๓๘ นางณิชนันท  คูมงคลชัย 

 ๓๙ นางสาวดวงฤทัย  อธิราษฎรกุล 

 ๔๐ นางสาวธนภร  แจงกระจาง 

 ๔๑ นางสาวธนาภรณ  พิมพาเรือ 

 ๔๒ นางสาวธัญญรัตน  สอนทอง 

 ๔๓ นางสาวธิดารัตน  กันทาทาว 

 ๔๔ นางสาวนภัสวรรณ  เชาวฉลาด 

 ๔๕ นางนภาพร  หนูเล็ก 

 ๔๖ นางสาวนวตา  เมษประสาท 

 ๔๗ นางนองนุช  วิจิตรสมบัติ 

 ๔๘ นางสาวนันทรัตน  พัฒนะ 

 ๔๙ นางนิตยา  แกวผัด 

 ๕๐ นางสาวนิตยา  เฮงเจริญ 

 ๕๑ นางสาวนิศารัตน  นิลคง 

 ๕๒ นางนุชนาถ  บุญศิริ 

 ๕๓ นางสาวนุชสรา  ดํารงกิจเจริญ 

 ๕๔ นางสาวบุณฑริกานต  ทองใส   

 ๕๕ นางสาวปรีดาพร  มาเล็ก 

 ๕๖ นางสาวปทมาพร  สราญรมย 

 ๕๗ นางสาวปยรักษ  จันทรแจง 

 ๕๘ นางสาวพจนีย  จักรสิงหโต 

 ๕๙ นางสาวพรปวีณ  จินดารักษ 

 ๖๐ นางพรพรรณ  ชื่นใจ 

 ๖๑ นางสาวพรรณรัตน  สวางศุข 

 ๖๒ นางพัชรินทร  บุญนํา 

 ๖๓ นางสาวพัชรินทร  สวางแจง 

 ๖๔ นางสาวพัฐพิชญชา  ทองจันทร 

 ๖๕ นางสาวพัทธนันท  บูรณศักดิ์เสถียร   

 ๖๖ นางสาวพิรุฬหพร  แสนแพง 

 ๖๗ นางสาวไพรรินทร  หลาสิงห 

 ๖๘ นางภคอร  เมาราษี 

 ๖๙ นางภัทรมาศ  จาว 

 ๗๐ นางสาวมณีรัตน  ศรีวิโรจน 

 ๗๑ นางสาวมยุรา  วงษสุทิน 

 ๗๒ นางสาวมัลลิกา  กาละพันธ 

 ๗๓ นางสาวมาลินี  หลักเจริญ 

 ๗๔ นางสาวมิ่งขวัญ  เทียนเล็ก 

 ๗๕ นางสาวเยาวลักษณ  สมนิยาม   

 ๗๖ นางรัชนี  สีสุข 
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 ๗๗ นางสาวรัตติกาล  หลาสมบูรณ 

 ๗๘ นางสาวรุงทอง  พักตรขํา 

 ๗๙ นางสาวรุงนภา  จันดา 

 ๘๐ นางสาวรุจาภา  ใจสุดา 

 ๘๑ นางละออง  ศรีปากดี 

 ๘๒ นางสาวละอองดาว  โคตรแสนลี   

 ๘๓ นางสาวไลลา  มีนอารี 

 ๘๔ นางวณิชชา  สุพรรณ 

 ๘๕ นางสาววรรณี  ศรีแจ 

 ๘๖ นางวรีวรรณ  จันทรสะอาด 

 ๘๗ นางสาววาสนา  วงษวานิช 

 ๘๘ นางสาววิไลวรรณ  ดีสมัย 

 ๘๙ นางสาวศรารินทร  ตันติศิลปานนท   

 ๙๐ นางสาวศศิธร  สิริอําไพพงศ 

 ๙๑ นางสาวศิรินยา  โพธิน 

 ๙๒ นางสมสวน  สุภะรักษ 

 ๙๓ นางสาวสลักจิตร  อุยสูงเนิน 

 ๙๔ นางสาวสําราญ  มะลิพวง 

 ๙๕ นางสุกานดา  สุชาติธรรม 

 ๙๖ นางสุนันทา  ลานเหลือ 

 ๙๗ นางสาวสุภารัตน  สะเดา 

 ๙๘ นางสาวสุรีรัตน  ศรีสวัสดิ์ 

 ๙๙ นางสาวเสาวนิต  จิตตไทย 

 ๑๐๐ นางสาวเสาวนีย  ทองเอม 

 ๑๐๑ นางสาวเสาวรส  พงษพิพัฒน 

 ๑๐๒ นางสาวหทัยรัตน  เปยมิน 

 ๑๐๓ นางสาวอภิชยา  ลิขิตนุกูล 

 ๑๐๔ นางสาวอรนลิน  ปญญาดี 

 ๑๐๕ นางสาวอรอนงค  อางอิง 

 ๑๐๖ นางสาวอัจจิมา  กัลยา 

 ๑๐๗ นางสาวอาภาภรณ  วาระพิลา 

 ๑๐๘ นางสาวอัญชิษฐา  คําภาค 

 ๑๐๙ นางสาวอินทิรา  ละภักดี 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔๙๗  ราย)

 ๑ นายกรกนก  เสียมไพรี 

 ๒ นายเกริกวิชย  วิสิฐสกุลชัย 

 ๓ นายเกรียงไกร  ทองศิริประภา 

 ๔ นายจุลพจน  บุญมีทวี 

 ๕ นายชาญชัย  เสียงดี 

 ๖ นายฐากร  หรรษไชยาศรี 

 ๗ นายณภพ  แสงกาญจนกุล 

 ๘ นายณัฐพงศ  ศรีสุขโข 

 ๙ นายณัฐวุฒิ  เทพสุคนธ 

 ๑๐ นายณัฐวุฒิ  ราชบาศรี 

 ๑๑ นายดนัย  งอกศิลป 

 ๑๒ นายดิเรก  พิมพแมน 

 ๑๓ นายทรงพล  ศรีประเสริฐการคา   

 ๑๔ นายทฤษฎี  อรุณแจง 
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 ๑๕ นายธีรธัช  เอื้อภูริพงศ 

 ๑๖ นายนนทชัย  เอกชัยวรวุฒิ   

 ๑๗ นายนพพร  สุขผล 

 ๑๘ นายนภัทร  โมคบุรุษ 

 ๑๙ นายนภัสรพี  คันธสาร 

 ๒๐ นายนันทยุทธ  แกวมณี 

 ๒๑ นายนันทวัฒน  ตันธนาสุวัฒน 

 ๒๒ นายนิวัฒน  ศรีจันทร   

 ๒๓ นายประเทือง  หมื่นฤทธิ์ 

 ๒๔ นายประสาท  กิจเจริญ 

 ๒๕ นายปรัชญาศักดิ์  ละภักดี   

 ๒๖ นายปริญญ  สอยเหลือง 

 ๒๗ นายปญญา  ปะวิสุทธิ์ 

 ๒๘ นายพงศธร  ขาวลํ้าเลิศ 

 ๒๙ นายพชรพล  ทิลาว 

 ๓๐ นายพิเชษฐ  วัฒนปรีชานนท 

 ๓๑ นายพิตตินันท  จันตา 

 ๓๒ นายพีรสิน  ดาดาด 

 ๓๓ นายภัทรวีร  มิสาโท 

 ๓๔ นายภูมิปรัชญ  แกวมหานิล 

 ๓๕ นายมาเรน  ศิริวัฒนไพบูลย 

 ๓๖ นายเมธี  แกวดวง 

 ๓๗ พันจาเอก ยุทธนา  บุญรอด 

 ๓๘ นายยุทธพงศ  ลอยดอนแฝก 

 ๓๙ นายรัชพงศ  วงศสาขา 

 ๔๐ นายลิขิต  พงษโสภา 

 ๔๑ นายวชิรวิทย  ทองเงิน 

 ๔๒ นายวรวัฒน  ใจผอง 

 ๔๓ นายวิชญพล  ผามณี 

 ๔๔ นายวิชัย  นิลสมบูรณ 

 ๔๕ นายวิรัช  ฉัตราภรณพงศ 

 ๔๖ นายวิสรร  คํารัตน 

 ๔๗ นายวีรพัฒน  สอนจันทร 

 ๔๘ นายศรัณย  ชัยรัตน 

 ๔๙ นายศักดิ์ดา  กุลโชติ 

 ๕๐ นายศักดิ์ดาวุธ  พุฒหมื่น 

 ๕๑ นายศิระภาคย  ไพสิฐพรพล 

 ๕๒ นายศุภวรรณ  ฦาหาญ 

 ๕๓ นายสันติพงษ  สุคะตะ 

 ๕๔ นายสันติวัฒน  กล่ินหอม 

 ๕๕ นายสิรปกรณ  อภิชัยเมธารักษ   

 ๕๖ นายสุรพงษ  บัวปา 

 ๕๗ นายอภิชิต  วงศชัย 

 ๕๘ นายอภิรมย  มาเจริญ 

 ๕๙ นายอรุณเดชา  ยันวา 

 ๖๐ นายอาคม  งอกวงษ 

 ๖๑ นายอุดมศักดิ์  เขื่อนขัน 

 ๖๒ นางสาวกชกร  กลาหาญ 

 ๖๓ นางสาวกชกร  พูลสุข 

 ๖๔ นางกนกทิพย  คงมงคล 
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 ๖๕ นางสาวกนกนภา  มีดี 

 ๖๖ นางสาวกนกวรรณ  ไกรวาส 

 ๖๗ นางสาวกมลชนก  กลางราช 

 ๖๘ นางสาวกมลชนก  จ้ีอาทิตย 

 ๖๙ นางสาวกมลชนก  ทรงศิลป 

 ๗๐ นางสาวกมลชนก  ศรีวิชัย 

 ๗๑ นางสาวกมลรัตน  หลงหัน 

 ๗๒ นางสาวกมลวรรณ  คณานุรักษ   

 ๗๓ นางกมลวรรณ  หนูวงศ 

 ๗๔ นางสาวกมลวรรณ  ทาทราย 

 ๗๕ นางสาวกรรณิการ  กาฬหวา 

 ๗๖ นางสาวกรรณิการ  กิมอวม 

 ๗๗ นางสาวกรรณิการ  พุฒหมื่น 

 ๗๘ นางสาวกรรวี  แกวมณี 

 ๗๙ นางสาวกฤษญา  พงษหาญ 

 ๘๐ นางสาวกล่ินกุหลาบ  สุระ 

 ๘๑ นางสาวกัลยฐิตา  เอกมงคลทิวัตถ   

 ๘๒ นางสาวกัลยา  ภูรีภาสกุล 

 ๘๓ นางสาวกัลยา  วัชราทิตย 

 ๘๔ นางสาวกัลยาลักษณ  วงษคลอย   

 ๘๕ นางสาวกาญจนา  คําพร 

 ๘๖ นางสาวกาญจนา  บุญมาวัฒน 

 ๘๗ นางสาวกิ่งกาญจน  จรูญรัตนพิเชียร   

 ๘๘ นางสาวกิตติมา  ย่ิงกําแหง 

 ๘๙ นางสาวกุลนันท  สอนเจริญ 

 ๙๐ นางกุลยา  สุวินัย 

 ๙๑ นางสาวกุลริศา  แกนบัวแกว 

 ๙๒ นางกุหลาบ  อัญชลีกรณีย 

 ๙๓ นางสาวเกศทิพย  กรรักษนุกูล 

 ๙๔ นางเกศรินทร  ปรัชฌวิทยากร   

 ๙๕ นางสาวเกษศิรินทร  สีดาวงษ 

 ๙๖ นางสาวเกื้อกูล  ชิ้นเจริญ 

 ๙๗ นางขนิจฐา  ศูนยราช 

 ๙๘ นางสาวขนิฏฐาพร  ศรีบริบูรณ   

 ๙๙ นางสาวขนิษฐา  บูราณ 

 ๑๐๐ นางสาวขวัญใจ  ทองวิลัย 

 ๑๐๑ นางสาวขวัญรักษ  สมบูรณ 

 ๑๐๒ นางสาวขวัญฤทัย  คําปน 

 ๑๐๓ นางสาวขวัญหทัย  แกวษา 

 ๑๐๔ นางสาวเขมณัฏฐ  วรรณะวงศเกษม   

 ๑๐๕ นางสาวคัชรินทร  มาอินทร 

 ๑๐๖ นางสาวจงกลนี  สุวรรณ 

 ๑๐๗ นางสาวจตุพร  ศรีบัณฑิต 

 ๑๐๘ นางสาวจรรยาพร  เหลาจําเริญ   

 ๑๐๙ นางสาวจริญญา  ใจสืบ 

 ๑๑๐ นางสาวจันทภา  สระกบแกว 

 ๑๑๑ นางสาวจันทรฉาย  แสงสวาง 

 ๑๑๒ นางสาวจันทิมา  ยืนยง 

 ๑๑๓ นางจําลองลักษณ  เปยมทอง 

 ๑๑๔ นางสาวจิดาณี  กลัดสมบัติ 
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 ๑๑๕ นางสาวจิดาภา  ภูวงษ 

 ๑๑๖ นางสาวจินดามัย  ลาภเกิด 

 ๑๑๗ นางสาวจินตนา  ประทีปเมือง 

 ๑๑๘ นางสาวจินตหรา  ภิรมยชม 

 ๑๑๙ นางสาวจินตหรา  มีถาวร 

 ๑๒๐ นางสาวจินตหรา  แสนใจ 

 ๑๒๑ นางสาวจิรนันท  เครือคํา 

 ๑๒๒ นางสาวจิราภรณ  กองแกว 

 ๑๒๓ นางสาวจิราภรณ  รัตนวงศ 

 ๑๒๔ นางสาวจิราวัณย  สีมาฤทธิ์ 

 ๑๒๕ นางจีระพรรณ  คํากลาง 

 ๑๒๖ นางสาวจีราพร  เพิงรัตน 

 ๑๒๗ นางสาวจุฑาทิพย  แสงใส 

 ๑๒๘ นางสาวจุฑาพร  ทัดแกว 

 ๑๒๙ นางสาวจุฑามาศ  คลายแกว 

 ๑๓๐ นางจุไรวรรณ  งามชัยฤกษ 

 ๑๓๑ นางสาวจุฬาภรณ  พยุงวัฒนา   

 ๑๓๒ นางสาวเจนจุฑา  เอี่ยมเจริญ 

 ๑๓๓ นางสาวฉฎาภา  เฟองจันทร 

 ๑๓๔ นางสาวชญาณิศา  คํารศ 

 ๑๓๕ นางสาวชณัฐมาศ  สะเดา 

 ๑๓๖ นางสาวชนาภา  บุญมาก 

 ๑๓๗ นางสาวชนิดา  เพ่ิมผล 

 ๑๓๘ นางสาวชมพูนุช  จิตเวชประเสริฐ 

 ๑๓๙ นางสาวชลดา  อินตะเมา 

 ๑๔๐ นางสาวชลธิชา  ผาแกว 

 ๑๔๑ นางสาวชลิดา  สุรมิตร 

 ๑๔๒ นางสาวชโลทร  รายณะสุข 

 ๑๔๓ นางสาวชวนพิศ  ออนพุทธา 

 ๑๔๔ นางสาวชัชรียา  เฉลยสรรพ 

 ๑๔๕ นางชันลินี  นอยหนู 

 ๑๔๖ นางสาวชาลินี  ปุรินทะ 

 ๑๔๗ นางสาวชุดากรณ  ทศพร 

 ๑๔๘ นางสาวชุติกาญจน  มะสันเทียะ 

 ๑๔๙ นางสาวโชติกา  พูนเกษม 

 ๑๕๐ นางสาวญาณิน  งามเจริญ 

 ๑๕๑ นางสาวฐานิตา  คําครุฑ 

 ๑๕๒ นางสาวฐิติพร  จารึกเสรีสกุล 

 ๑๕๓ นางสาวฐิติมา  แซอึ้ง 

 ๑๕๔ นางสาวฐิติมา  ประเสริฐการ 

 ๑๕๕ นางสาวณฐินี  ภาคมฤค 

 ๑๕๖ นางสาวณณัฐยา  ปญญา 

 ๑๕๗ นางสาวณภัครพัช  สุขทวี 

 ๑๕๘ นางสาวณรัณรญาณ  ณรัณวรานนทน   

 ๑๕๙ นางณัชชา  บุญประกอบ 

 ๑๖๐ นางสาวณัฏฐกันย  ประจันตะเสน   

 ๑๖๑ นางสาวณัฐกา  พิชยานุวรรต 

 ๑๖๒ นางสาวณัฐกานต  มาณกิจ 

 ๑๖๓ นางสาวณัฐณรีย  วงษมงคล 

 ๑๖๔ นางสาวณัฐณิชา  จุยเทียน 
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เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๑๖๕ นางสาวณัฐติยา  พิมพพัด 

 ๑๖๖ นางณัฐนันท  สืบสังข 

 ๑๖๗ นางสาวณัฐพร  เขวาชัย 

 ๑๖๘ นางสาวณัฐรดี  พุฒินาถ 

 ๑๖๙ นางณัฐรินีย  สงเกิด 

 ๑๗๐ นางสาวณัฐวดี  นันแสวง 

 ๑๗๑ นางณัฐา  สมตน 

 ๑๗๒ นางสาวณิชาภา  อุบลศรี 

 ๑๗๓ นางสาวดรุณี  จิตจํานงค 

 ๑๗๔ นางสาวดวงธิดา  สารใจ 

 ๑๗๕ นางสาวดวงนภา  ทองบอ 

 ๑๗๖ นางสาวดาววิภา  ชัยเวทยกุล 

 ๑๗๗ นางสาวเดือนเพ็ญ  มืดทัพไทย 

 ๑๗๘ นางทศพร  คําละมูล 

 ๑๗๙ นางสาวทิพยวรรณ  โคตสวัสดิ์ 

 ๑๘๐ นางสาวทิพยวิมล  ย่ิงส้ัว 

 ๑๘๑ นางสาวทิพยอาภา  หงษมณี 

 ๑๘๒ นางสาวทิพวรรณ  วัฒนขํา 

 ๑๘๓ นางสาวทีปติญา  ราชชมภู 

 ๑๘๔ นางสาวธนัญญา  มาฆะศิรานนท 

 ๑๘๕ นางสาวธนัฏฐา  ออนทุงนา 

 ๑๘๖ นางสาวธนาพูน  แกวยาสี 

 ๑๘๗ นางสาวธนาภรณ  วิเชียรภักดิ์ 

 ๑๘๘ นางสาวธนิศา  จันทรไทย 

 ๑๘๙ นางสาวธรรญธร  เปล่ียนไธสง 

 ๑๙๐ นางสาวธวภร  ขึมภูเขียว 

 ๑๙๑ นางสาวธัญญาพร  กุตเสนา 

 ๑๙๒ นางธัญพัฒน  แสงประสาน 

 ๑๙๓ นางสาวธิดารัตน  แปวประเสริฐ 

 ๑๙๔ นางสาวธิวาพรรณ  สารทิม 

 ๑๙๕ นางสาวนงคคราญ  ปุราชะโก 

 ๑๙๖ นางสาวนงลักษณ  โสดาจันทร 

 ๑๙๗ นางสาวนพเกา  ยศศักดิ์ศรี 

 ๑๙๘ นางสาวนภาพร  ภูผายาง 

 ๑๙๙ นางสาวนภาพร  มลามาตย 

 ๒๐๐ นางสาวนริศรา  หมื่นโสภา 

 ๒๐๑ นางสาวนฤภร  จอยสูงเนิน 

 ๒๐๒ นางสาวนฤมล  แกนทาว 

 ๒๐๓ นางสาวนฤมล  ดีพรหม 

 ๒๐๔ นางสาวนฤมล  นาชัยเวช 

 ๒๐๕ นางสาวนฤมล  มีภูงา 

 ๒๐๖ นางสาวนวลจันทร  นาสินพรอม 

 ๒๐๗ นางสาวนันทพร  สุขจิต 

 ๒๐๘ นางสาวนันทา  เหงาลา 

 ๒๐๙ นางสาวนันทิยา  นิลปะกะ 

 ๒๑๐ นางสาวนันทิยา  พันชนะ 

 ๒๑๑ นางนัสรีน  แสงจันทร 

 ๒๑๒ นางสาวน้ําทิพย  ชาวนาฟาง 

 ๒๑๓ นางสาวน้ําผ้ึง  โลราช 

 ๒๑๔ นางสาวน้ําหวาน  สิงหละคร 



 หนา   ๑๐๑ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๒๑๕ นางสาวน้ําออย  เทินสะเกษ 

 ๒๑๖ นางสาวนิตธิเนตร  เผ่ือนปฐม 

 ๒๑๗ นางนิตยา  ยงเย้ืองพันธ 

 ๒๑๘ นางสาวนิภาพร  ภูเวียง 

 ๒๑๙ นางสาวนิรมล  ย้ิมพะ 

 ๒๒๐ นางสาวนุชจรี  นิราศภัย 

 ๒๒๑ นางสาวเนตรปรียา  ฤทธี 

 ๒๒๒ นางสาวเนาวรี  ผิลา 

 ๒๒๓ นางสาวบุญสง  บุตรปจฉา 

 ๒๒๔ นางบุหงา  มาตงามเมือง 

 ๒๒๕ นางเบญจพร  แพงทิพย 

 ๒๒๖ นางสาวเบญจวรรณ  ไชยโพธิ์ 

 ๒๒๗ นางสาวปนัชกร  เนตรทิพย 

 ๒๒๘ นางสาวประภาศรี  ดารุณิกร 

 ๒๒๙ นางสาวปราณี  จันแหล 

 ๒๓๐ นางสาวปรีกมล  ใจออน 

 ๒๓๑ นางสาวปรียนันท  อุปรี 

 ๒๓๒ นางสาวปวีณา  งามเงิน 

 ๒๓๓ นางสาวปวีณา  ทิวงควรกุล 

 ๒๓๔ นางสาวปวีณา  พุทธรัตน 

 ๒๓๕ นางสาวปวีณา  แสวงผล 

 ๒๓๖ นางสาวปญญารัตน  คุณคําพระ 

 ๒๓๗ นางสาวปณณธีรา  เลาลี 

 ๒๓๘ นางสาวปทมา  รักทรงธรรม 

 ๒๓๙ นางสาวปทมาพร  ดาวเรือง 

 ๒๔๐ นางสาวปารมี  สนนุกิจ 

 ๒๔๑ นางสาวปาริชาติ  บัวบาน 

 ๒๔๒ นางสาวปาริชาติ  มาตน 

 ๒๔๓ นางสาวปาริชาติ  มาโยธา 

 ๒๔๔ นางปาริชาติ  อินกา 

 ๒๔๕ นางสาวปาหนัน  นิ่มสุวรรณ 

 ๒๔๖ นางสาวปยธิดา  อุทธิยา 

 ๒๔๗ นางสาวปยเนตร  รังเสนา 

 ๒๔๘ นางสาวปยะนันท  มุขเพ็ชร   

 ๒๔๙ นางสาวปยาณี  ศิริกุล 

 ๒๕๐ นางสาวเปรมปรีดิ์  พุทธภูมิ 

 ๒๕๑ นางสาวพณัชกร  ชาวยอง 

 ๒๕๒ นางสาวพนิดา  ใบพิมาย 

 ๒๕๓ นางสาวพนิดา  ยาวิละ 

 ๒๕๔ นางสาวพรกมล  กองแกว 

 ๒๕๕ นางสาวพรชนก  ศรีสุวอ 

 ๒๕๖ นางสาวพรทิพย  หวลคิด 

 ๒๕๗ นางสาวพรปวีณ  พิชญพิทยานนท 

 ๒๕๘ นางสาวพรพนา  พิลาแดง 

 ๒๕๙ นางสาวพรพรรณ  แสนคํา 

 ๒๖๐ นางสาวพรพิมล  เกล่ือนกลางดอน   

 ๒๖๑ นางสาวพรพิมล  ทานะ 

 ๒๖๒ นางสาวพรพิรุณ  พันธพิษฐาน 

 ๒๖๓ นางสาวพรรณี  สมอหอม 

 ๒๖๔ นางสาวพรศิริ  สมจอมชาญ 



 หนา   ๑๐๒ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๒๖๕ นางสาวพรศิรี  ไกยะแสง 

 ๒๖๖ นางสาวพวงพิศ  เอื้อภูริพงศ 

 ๒๖๗ นางสาวพัชรา  เอี่ยมสําอางค 

 ๒๖๘ นางสาวพัชราภรณ  นาคเอี่ยม 

 ๒๖๙ นางสาวพัชริตากานต  ศรีโค 

 ๒๗๐ นางสาวพัชรินทร  กิขุนทด 

 ๒๗๑ นางสาวพัชรินทร  สาละ 

 ๒๗๒ นางสาวพัฒนา  ศิริพัฒน 

 ๒๗๓ นางสาวพัณนิดา  คํามี 

 ๒๗๔ นางพัทธนันท  เธียรกมลศุภโชติ 

 ๒๗๕ นางสาวพิชญศินี  ชะเวิงรัมย 

 ๒๗๖ นางสาวพิชญสินี  รัตนวิริยะชัย   

 ๒๗๗ นางสาวพิชยาพัชร  ศรีเมือง 

 ๒๗๘ นางสาวพิชามญชุ  สุวรรณไตรย 

 ๒๗๙ นางสาวพิมชนก  เดชขจร 

 ๒๘๐ นางสาวพิมพชญาน  มูลประเสริฐ 

 ๒๘๑ นางพิมพชนก  แพนอุชชวัน 

 ๒๘๒ นางสาวพิรุณพร  เจริญคุณ 

 ๒๘๓ นางสาวพิศมัย  โปดนอก 

 ๒๘๔ นางสาวเพชรนภา  วุฒิเอกไพบูลย 

 ๒๘๕ นางสาวเพชรลัดดา  หาญจางสิทธิ์ 

 ๒๘๖ นางสาวแพรทอง  วงคเจริญ 

 ๒๘๗ นางสาวไพรวัลย  สิงหเรือง 

 ๒๘๘ นางสาวภรณทิพย  เปยมมา 

 ๒๘๙ นางสาวภัคจิรา  ธนกรไพศาล 

 ๒๙๐ นางสาวภัทรวดี  เลิศอาวาส 

 ๒๙๑ นางสาวภัทรวรรณ  รอดภัย 

 ๒๙๒ นางสาวภัทราณี  ตําหนักทอง 

 ๒๙๓ นางสาวภัทราพร  สิงหทอง 

 ๒๙๔ นางสาวภัทราภรณ  เชาวงศพาณิชย   

 ๒๙๕ นางสาวภัทราภรณ  ศรีอภัย 

 ๒๙๖ นางสาวภัสราภรณ  ชาติศักดิ์ 

 ๒๙๗ นางสาวภัสสร  พลอาษา 

 ๒๙๘ นางสาวภาณุมาศ  โคนาโล 

 ๒๙๙ นางสาวภาณุมาศ  มณีวรรณ 

 ๓๐๐ นางสาวภานิชา  วงษย่ี 

 ๓๐๑ นางสาวภาพร  คลองกิจเจริญ 

 ๓๐๒ นางสาวภาวิณี  พูนทอง 

 ๓๐๓ นางภาวินี  นามมะณี 

 ๓๐๔ นางสาวภุมรินทร  บัณฑิตยเสถียร 

 ๓๐๕ นางสาวมณีวรรณ  สมอออน 

 ๓๐๖ นางสาวมนัชดา  ตุลยนิษก 

 ๓๐๗ นางสาวมลฤดี  สลามเตะ 

 ๓๐๘ นางสาวมิ่งขวัญ  ใจธรรม 

 ๓๐๙ นางสาวมัตติกา  คิดไร 

 ๓๑๐ นางสาวมัลลิกา  ตันติวิวัฒนกุล 

 ๓๑๑ นางมาลิณี  พิทักษชัยธรรม 

 ๓๑๒ นางสาวมิ่งขวัญ  สุขแกว 

 ๓๑๓ นางสาวมินตรา  พุฒนอก 

 ๓๑๔ นางสาวเมทินี  ใจแปง 



 หนา   ๑๐๓ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๓๑๕ นางสาวเมธิตา  กลาหาญ 

 ๓๑๖ นางสาวเมรินทร  แกวมณี 

 ๓๑๗ นางสาวยุพดี  สีน้ําเงิน 

 ๓๑๘ นางสาวยุพิน  วาจาเอื้อ 

 ๓๑๙ นางสาวยุพิน  เหมือยไธสง 

 ๓๒๐ นางสาวยูวัยรียะห  คลอยวิถี 

 ๓๒๑ นางสาวรตินันท  เพชรศรีชวง 

 ๓๒๒ นางสาวรพีพรรณ  คงบุรินทร 

 ๓๒๓ นางสาวรสริน  เตี่ยบัวแกว 

 ๓๒๔ นางสาวรัชฎาพร  สุโพธิ์ 

 ๓๒๕ นางสาวรัชฎาภรณ  จันทร 

 ๓๒๖ นางสาวรัชดาภรณ  แกวกา 

 ๓๒๗ นางสาวรัชนี  จันทรรอด 

 ๓๒๘ นางสาวรัชนี  จันทศร 

 ๓๒๙ นางสาวรัชนี  นอยเฮียง 

 ๓๓๐ นางสาวรัชพร  อุนเรือน 

 ๓๓๑ นางสาวรัฐฐยา  จรรยาจิรวงศ 

 ๓๓๒ นางสาวรัตนา  บึงลอย 

 ๓๓๓ นางสาวรัตนาวดี  ยอดสิงห 

 ๓๓๔ นางสาวราตรี  วงคําจันทร 

 ๓๓๕ นางสาวรุงเดือน  ทิวาคํา 

 ๓๓๖ นางสาวรุงตะวัน  ไชยคํา 

 ๓๓๗ นางสาวรุงนภา  จ๋ิวบาง 

 ๓๓๘ นางสาวรุงนภา  ทวีประโคน 

 ๓๓๙ นางสาวรุงนภา  สําราญ 

 ๓๔๐ นางสาวรุงเรือง  อํารุง 

 ๓๔๑ นางสาวรุจาภา  วงษใสย 

 ๓๔๒ นางสาวรุจิภา  อรรถเวทวิชา 

 ๓๔๓ นางสาวเรวดี  ประโกสันตัง 

 ๓๔๔ นางสาวลดาประไพ  คุณาวงศ 

 ๓๔๕ นางสาวลลิตา  ทองเจียว 

 ๓๔๖ นางวชิรา  คุมเพ่ือน 

 ๓๔๗ นางสาววดีศิญ  บัวเทศ 

 ๓๔๘ นางสาววนัดดา  ภาระจา 

 ๓๔๙ นางสาววนิดา  ชนาวัฒนานนท 

 ๓๕๐ นางสาววนิดา  เวียงนนท 

 ๓๕๑ นางสาววนิษา  อินมา 

 ๓๕๒ นางสาววรนุช  กีรติเมธาวิน 

 ๓๕๓ นางสาววรพิชชา  เกษทอง 

 ๓๕๔ นางวรรณนิสา  กิจเสมอใจ 

 ๓๕๕ นางสาววรรณภา  กระตาย 

 ๓๕๖ นางสาววรรณภา  ภูระหงษ 

 ๓๕๗ นางสาววรรณภา  สนธิการ 

 ๓๕๘ นางสาววราพร  เวียงนนท 

 ๓๕๙ นางสาววราภรณ  กุมภาว 

 ๓๖๐ นางสาววราภรณ  จันทรนิ่ม 

 ๓๖๑ นางวราภรณ  ปรีดาวัฒน 

 ๓๖๒ นางสาววราวรรณ  ศิริบูรณ 

 ๓๖๓ นางสาววริญญา  ธนกาญจนกุล   

 ๓๖๔ นางสาววรินทร  กําศร 



 หนา   ๑๐๔ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๓๖๕ นางสาววรินทศยา  ศิริธนาโยธิน 

 ๓๖๖ นางสาววรินยุพา  วรรณปะเก 

 ๓๖๗ นางสาววริสรา  แสงพลู 

 ๓๖๘ นางสาววลัยลักษณ  แกวศรีจันทร 

 ๓๖๙ นางสาวสุมนต  ครโสภา 

 ๓๗๐ นางสาววัชรินี  เกิดเปยม 

 ๓๗๑ นางสาววัลลภา  นาลาด 

 ๓๗๒ นางสาววาสนา  หิตเมียงสงค 

 ๓๗๓ นางสาววิกานดา  เวชอุบล 

 ๓๗๔ นางสาววิชชุกาญจน  วงศจันทร   

 ๓๗๕ นางวิชญา  วงศงาม 

 ๓๗๖ นางสาววิภา  จิณะไชย 

 ๓๗๗ นางสาววิลัยพรรณ  อักษรดี 

 ๓๗๘ นางวิลาวรรณ  ไทยไชยนต 

 ๓๗๙ นางวิลาวัลย  อื้อเพชรพงษ 

 ๓๘๐ นางสาววิไลลักษณ  สิงหธร 

 ๓๘๑ นางสาววิไลวรรณ  แพทยเมืองจันทร   

 ๓๘๒ นางสาววิไลวรรณ  สายแวว 

 ๓๘๓ นางสาววิสุดา  ฝากาบล 

 ๓๘๔ นางสาววุฒิพร  ไชยเพียร 

 ๓๘๕ นางสาวแววชรินทร  จันติ๊บ 

 ๓๘๖ นางสาวศรัญญา  อึงชื่น 

 ๓๘๗ นางสาวศรีสวรรค  อํานาจมั่นคง   

 ๓๘๘ นางสาวศรุตา  ตาวงค 

 ๓๘๙ นางสาวศศมน  กุลโชติ 

 ๓๙๐ นางสาวศศิธร  เครือแกว 

 ๓๙๑ นางสาวศศิธร  เซงยูฮวด 

 ๓๙๒ นางสาวศศิพิมพ  ครองธรรมดี   

 ๓๙๓ นางสาวศิมาภรณ  อนุสัตย 

 ๓๙๔ นางสาวศิริพร  ธนชัยกุล 

 ๓๙๕ นางสาวศิริพร  อัมพวา 

 ๓๙๖ นางสาวศิริรัตน  คํารศ 

 ๓๙๗ นางสาวศิริรัตน  นาคสังข 

 ๓๙๘ นางสาวศิริฤดี  สมุดตะโสภา 

 ๓๙๙ นางสาวศิริวรรณ  ผิวทอง 

 ๔๐๐ นางสาวศิโรรัตน  ทรัพยแตง 

 ๔๐๑ นางสาวศิวพร  ตรีสุวรรณ 

 ๔๐๒ นางสาวศุภัทษร  อัยบุตร 

 ๔๐๓ นางสาวโศรญา  นาสิงหทอง 

 ๔๐๔ นางสาวสกาวจิต  วิยา 

 ๔๐๕ นางสพัชญนันทน  วงศไทย 

 ๔๐๖ นางสมรวงศ  จิณณวาโส 

 ๔๐๗ นางสาวสมฤทัย  สุริยันต 

 ๔๐๘ นางสาวสมหญิง  บุญนะรา 

 ๔๐๙ นางสาวสมหญิง  แสงศรี 

 ๔๑๐ นางสาวสมัญญา  แดงนาวงษ 

 ๔๑๑ นางสาวสรวงสมร  ยอดดวงใจ 

 ๔๑๒ นางสาวสรอยเพชร  สุรินทร 

 ๔๑๓ นางสาวสรอยสุดา  พรหมอยู 

 ๔๑๔ นางสาวสราชา  บัวดํา 



 หนา   ๑๐๕ (เลมที่  ๑๐) 
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 ๔๑๕ นางสาวสายพิน  ขําออน 

 ๔๑๖ นางสาวสาริกา  บุตรแสน 

 ๔๑๗ นางสาวสาริยา  ผ้ึงรั้ง 

 ๔๑๘ นางสาวสาลินี  สายมัน 

 ๔๑๙ นางสาวสาวิณี  เทียนมณี 

 ๔๒๐ นางสาวสาวิตรี  พิศาล 

 ๔๒๑ นางสุกัลยา  บุญเกื้อ 

 ๔๒๒ นางสาวสุกาญจน  บํารุงวงค 

 ๔๒๓ นางสาวสุจิตรา  เถาถาวงษ 

 ๔๒๔ นางสาวสุจิตรา  เรืองประโคน 

 ๔๒๕ นางสาวสุดาพร  ไกรศักดาวัฒน   

 ๔๒๖ นางสาวสุดารัตน  ทมุณี 

 ๔๒๗ นางสาวสุดารัตน  ทัดมาลา 

 ๔๒๘ นางสาวสุดารัตน  สุวรรณธาดา 

 ๔๒๙ นางสาวสุธาพร  กอมนชัย 

 ๔๓๐ นางสาวสุธารักษ  แกวมาลา 

 ๔๓๑ นางสาวสุธิตา  อานัน 

 ๔๓๒ นางสาวสุนทรี  ทวีพฤกษ 

 ๔๓๓ นางสาวสุนันทา  จันทรแจง 

 ๔๓๔ นางสาวสุนิศา  เจริญผล 

 ๔๓๕ นางสาวสุนิศา  สุทธิวารี 

 ๔๓๖ นางสาวสุนิสา  งอนภูเขียว 

 ๔๓๗ นางสาวสุนิสา  ยุทธโกศา 

 ๔๓๘ นางสาวสุนีย  หอมนาน 

 ๔๓๙ นางสาวสุพรรณนิตา  จันทรเสน   

 ๔๔๐ นางสาวสุพรรษา  อนบู 

 ๔๔๑ นางสาวสุพัฒตรา  กองทุงมน 

 ๔๔๒ นางสาวสุพัตรา  สุทธิรัตน 

 ๔๔๓ นางสาวสุพัตรา  หมื่นจิตร 

 ๔๔๔ นางสาวสุพิชากรณ  ธนานุวงษ   

 ๔๔๕ นางสาวสุภาพร  บุญพรหมออน   

 ๔๔๖ นางสาวสุภาพร  ปาระสุวรรณ 

 ๔๔๗ นางสาวสุภาพร  สวัสดี 

 ๔๔๘ นางสาวสุภาพร  สอนจิตร 

 ๔๔๙ นางสาวสุภารัตน  นาสูงเนิน 

 ๔๕๐ นางสาวสุภาวดี  อาสาชนา 

 ๔๕๑ นางสาวสุภาวรรณ  กรรณิกา 

 ๔๕๒ นางสาวสุมิตรา  คําประเสริฐ 

 ๔๕๓ นางสาวสุรัตนา  ประชาราษฏร   

 ๔๕๔ นางสาวสุริยงค  มลสินธุ 

 ๔๕๕ นางสาวสุวันเพ็ญ  รัตนอัน 

 ๔๕๖ นางสาวสุวารี  เจนณะสมบัติ 

 ๔๕๗ นางสาวสุวิมล  อําภามณี 

 ๔๕๘ นางสาวเสาวนีย  ศรีมีทรัพย 

 ๔๕๙ นางเสาวลักษณ  งาคูปฏิพัทธ 

 ๔๖๐ นางโสภา  เชื้อสุวรรณ 

 ๔๖๑ นางสาวหรรษมน  แสนสมบูรณ   

 ๔๖๒ นางสาวหฤทัย  แกวพวง 

 ๔๖๓ นางสาวหัถยา  สรอยสระคู 

 ๔๖๔ นางสาวอนงคนาถ  บํารุงเขต 
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 ๔๖๕ นางสาวอนงคพร  สมเกล้ียง 

 ๔๖๖ นางสาวอนุสนธิ์  ไชยศิลป 

 ๔๖๗ นางอนุสรา  ลึกลน 

 ๔๖๘ นางสาวอมรรัตน  ขาวผอง 

 ๔๖๙ นางสาวอมรรัตน  ใจทอง 

 ๔๗๐ นางสาวอมรรัตน  ใหมเอี่ยม 

 ๔๗๑ นางสาวอรจิรา  นานอก 

 ๔๗๒ นางสาวอรทัย  นิลวรรณ 

 ๔๗๓ นางสาวอรพรรณ  คําสงา 

 ๔๗๔ นางสาวอรรวี  สังเศษ 

 ๔๗๕ นางสาวอรวรรณ  เตมะศิริ 

 ๔๗๖ นางสาวอรสา  สุขย่ิง 

 ๔๗๗ นางสาวอรสุธี  ดวงสูงเนิน 

 ๔๗๘ นางสาวอริสา  เนตรนอย 

 ๔๗๙ นางสาวอลิศรา  โทราช 

 ๔๘๐ นางสาวอังสุมา  ชูประคอง   

 ๔๘๑ นางสาวอัจฉราวดี  เขตคีรี 

 ๔๘๒ นางสาวอัญชนา  จินดาแกว 

 ๔๘๓ นางสาวอัญชลี  พุมพวง 

 ๔๘๔ นางสาวอัญชิสา  กันยามา 

 ๔๘๕ นางสาวอัมพร  สะตะ 

 ๔๘๖ นางสาวอัศนี  สุขนิรันดร 

 ๔๘๗ นางสาวอาทิตยา  ศุภผล 

 ๔๘๘ นางสาวอารดา  ภูทะศิริ 

 ๔๘๙ นางสาวอารดา  สมัตถะ 

 ๔๙๐ นางสาวอาริษา  ไสยรส 

 ๔๙๑ นางสาวอําภาพร  ศรีทะวงษ 

 ๔๙๒ นางสาวอุทัยวรรณ  ตาลชื่น 

 ๔๙๓ นางสาวอุบลวรรณ  นนทะคําจันทร   

 ๔๙๔ นางสาวอุมาพร  บัวศรี 

 ๔๙๕ นางสาวอุมาภรณ  อมศิริ 

 ๔๙๖ นางสาวอุไรวรรณ  ดีมาก 

 ๔๙๗ นางสาวอุษณา  ทองมา 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๓  ราย)

 ๑ นางสาวกาญจนกันยา  มุลทา   

 ๒ นางสาวมณีรัตน  บุญเสริม 

 ๓ นางสาวอริศรา  อะทะ 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๖๖  ราย)

 ๑ นายกฤษฎาพงศ  กาญจนธานี 

 ๒ นายคฑาวุฒิ  สุวรรณศรี 

 ๓ นายชาตรี  ชัยวิริยานุรักษ 

 ๔ นายนนทพันธ  เอกสกุลชัย 

 ๕ นายนิกร  สอนสุภาพ 

 ๖ นายเปรมินทร  การะเกตุ 



 หนา   ๑๐๗ (เลมที่  ๑๐) 
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 ๗ นายพนา  สุรโยธี 

 ๘ นายสถาพร  นิธิโชติยานันท 

 ๙ นายสาโรจน  เที่ยงวงษ 

 ๑๐ นายสิทธิเกียรติ  ประเสริฐไทย 

 ๑๑ นายสุริยะ  สิงหเงิน 

 ๑๒ วาที่รอยตรี วีระชัย  มิ่งสกล 

 ๑๓ นางสาวกมลลักษณ  นุสนทรา 

 ๑๔ นางสาวกัญญานัฐ  พันธุพาณิชย   

 ๑๕ นางสาวกาญจนา  พันบุญมา 

 ๑๖ นางสาวกุลธิดา  คําภูผา 

 ๑๗ นางสาวกุลวดี  แปงใจ 

 ๑๘ นางเกษราภรณ  พลอยชื่นชม 

 ๑๙ นางคนึงนิจ  แสนตลาด 

 ๒๐ นางสาวจตุลักษ  เสาเวียง 

 ๒๑ นางสาวจันทรหอม  ประโมศรี 

 ๒๒ นางสาวจันทารัตน  แทนหลาบ 

 ๒๓ นางสาวจินตนา  แยมพ่ึงดํารง 

 ๒๔ นางสาวฉัตรทิพย  สายน้ํา 

 ๒๕ นางสาวชัชฎาวัลล  โลราช 

 ๒๖ นางสาวชุตินธร  ปะระมะ 

 ๒๗ นางสาวดวงใจ  กางกั้น 

 ๒๘ นางสาวทักษพร  นัยเจริญ 

 ๒๙ นางสาวธมลพรรณ  งามทรง 

 ๓๐ นางสาวนฤมล  รัตนวรรณ 

 ๓๑ นางนันทนภัส  ถนอมสุข 

 ๓๒ นางสาวนันทิดา  จันเก 

 ๓๓ นางสาวบัณฑิตา  ราชภัณฑ 

 ๓๔ นางสาวบุญญิสา  ชมชื่น 

 ๓๕ นางสาวประดับ  ลาภทวี 

 ๓๖ นางสาวปวีณา  เพลงนอย 

 ๓๗ นางสาวปาริชาติ  ขันกสิกรรม 

 ๓๘ นางผกามาส  ทองรอด 

 ๓๙ นางสาวพนิดา  ทวีโภค 

 ๔๐ นางสาวพรทิพย  ประสงคเกื้อ 

 ๔๑ นางสาวพรพรรษา  ภูมาลา 

 ๔๒ นางสาวพรรณี  ยอดเครือ 

 ๔๓ นางสาวพิมพวรีย  มหัทธนกิตติภัค   

 ๔๔ นางสาวพุทธรัตน  แพงโพนทอง   

 ๔๕ นางภวิพิมพ  ปยวัชรวรา 

 ๔๖ นางสาวภัทรวรรณ  ขันทะสีมา   

 ๔๗ นางสาวมณฑกานต  ลอยแกว 

 ๔๘ นางสาวมัฌชิมา  เผาตะใจ 

 ๔๙ นางสาวเยาวธิดา  สุขหลา 

 ๕๐ นางสาวรัตพร  อาจยาทา 

 ๕๑ นางละมอม  ชางบรรดิษฐ 

 ๕๒ นางสาววรรณิภา  พรหมลา 

 ๕๓ นางวัชราภรณ  สุโกสิ 

 ๕๔ นางสาวศริญญา  นะรังสรรค 

 ๕๕ นางสาวศิริลักษณ  จอมแปง 

 ๕๖ นางสมฤทัย  ยงเย่ียงพันธุ 
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 ๕๗ นางสายชล  เปรี่ยมกระโทก 

 ๕๘ นางสุดารัตน  ขาวพวง 

 ๕๙ นางสุพรรณี  สายจันมา 

 ๖๐ นางสุภาวดี  คนหมั่น 

 ๖๑ นางสาวสุวพัชร  แดงจ๋ิว 

 ๖๒ นางสาวโสรยา  พรหมเกิด 

 ๖๓ นางสาวหทัยรัตน  สถาพร 

 ๖๔ นางสาวหนึ่งฤทัย  นากุดนอก 

 ๖๕ นางสาวอัมรา  แซกวย 

 ๖๖ นางสาวอุไรวรรณ  แกวโวหาร 

สํานักอนามัย 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๒๗  ราย)

 ๑ นายกัญจน  วงศพานิช 

 ๒ นายกัณฑวัฒน  งามพยุงพงษ 

 ๓ นายชัย  อุทัยภัตรากูร 

 ๔ นายณรงฤทธิ์  กิตติกวิน 

 ๕ นายดนัย  จารีมิตร 

 ๖ นายธัญญพัทธ  จันทรเสละ 

 ๗ นายธิติกร  บุณยธาดา 

 ๘ นายธีระพล  รัตนเดช 

 ๙ นายนิรุตติ์  อัยรา 

 ๑๐ นายปริญญา  ภวภูตญาณชัย 

 ๑๑ นายผจงพล  สุวรรณบูล 

 ๑๒ นายผดุงศักดิ์  แจงดี 

 ๑๓ นายพิสิทธิ์  จันละคร 

 ๑๔ นายไพศาล  ศักดิ์ศรีสกุลชัย 

 ๑๕ นายภัทรพงศ  จันทรเจริญ 

 ๑๖ นายวรการ  โตวายุนันทะ 

 ๑๗ นายวสันต  บางกลํ่า 

 ๑๘ นายวัชระ  ชาติกังวานสนธิ์ 

 ๑๙ นายวิโรจน  กุศลชวย 

 ๒๐ นายวีรวุฒิ  สมพีรวงศ 

 ๒๑ นายศุภฤกษ   หูไธสง 

 ๒๒ นายสธน  ชมภูพันธุ 

 ๒๓ นายสมพลภ  ธารสินทรัพย 

 ๒๔ นายสุรกิจ  ถาวรศักดิ์ 

 ๒๕ นายโสภณ  ดํารงคพลาสิทธิ์ 

 ๒๖ นายอธิปญญ  สุขสวาง 

 ๒๗ นายอัจฉริยะกร  อนันนับ 

 ๒๘ นายอายุวัฑ  กีรติมโนชญ 

 ๒๙ นายเอกพัชร  เส่ียงเทียน 

 ๓๐ นายเอม  รองพืช 

 ๓๑ นางกรรณิการ  เคลล่ี 

 ๓๒ นางกฤตยาภรณ  จันทรา 

 ๓๓ นางกัญญนลิน  สุขสมบท 

 ๓๔ นางสาวกันยา  ถนอมรัตนา 

 ๓๕ นางสาวกัลยานุช  อยูเย็น 

 ๓๖ นางกาญจนา  แนบเนียน 
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 ๓๗ นางกาญจนา  สัชชานนท 

 ๓๘ นางสาวกุลธิดา  เหลืองออน 

 ๓๙ นางสาวขวัญตา  เอื้ออุฬาร 

 ๔๐ นางสาวจงจิตต  อาจวงษา 

 ๔๑ นางสาวจรัสลักษณ  สุขอวยชัย 

 ๔๒ นางสาวจริยา  ศุภนันทพร 

 ๔๓ นางสาวจันฏิมา  เลงลวน 

 ๔๔ นางจันทรเพ็ญ  ล้ิมประเสริฐ 

 ๔๕ นางสาวจันทิมา  รักคําพันธ 

 ๔๖ นางจาริณี  ออกแมน 

 ๔๗ นางจารุวดี  ณ แกว 

 ๔๘ นางสาวจารุวรรณ  สุวรรณประทีป 

 ๔๙ นางจิณณสิธา  ณรงคศักดิ์ 

 ๕๐ นางสาวจิดาภา  อินทรหอม 

 ๕๑ นางจิตราภรณ  รักษาวงศ 

 ๕๒ นางสาวจิรพรรณ  กองสุวรรณ 

 ๕๓ นางจิรพรรณ  ภควัตศิตานนท 

 ๕๔ นางสาวจีราวรรณ  นามพันธ 

 ๕๕ นางสาวจุฑาพร  เพ่ิมเขตการณ 

 ๕๖ นางจุฑารัตน  เกษสําลี 

 ๕๗ นางฉวีวรรณ  โออนันต 

 ๕๘ นางฉัตรฐิตา  ภูรีบวรวิวัฒน 

 ๕๙ นางฉัตรประไพ  จันทรสวาง 

 ๖๐ นางสาวเฉลิมพร  โรจนรัตนศิริกุล 

 ๖๑ นางสาวชมพูนุช  สัจจะนิรันดร 

 ๖๒ นางสาวชลัยกร  วราสิทธินนท 

 ๖๓ นางสาวชลิตา  อินทราไสย 

 ๖๔ นางสาวชื่นจิตร  วรกิจโภคาทร 

 ๖๕ นางสาวชุติกาญจน  โชติพัฒนกาญจน 

 ๖๖ นางสาวโชติกา  วิชาพล 

 ๖๗ นางโชติรส  จันทรสมบัติ 

 ๖๘ นางสาวฐิติรัตน  มัคคุน 

 ๖๙ นางณฤดี  ยืนนาน 

 ๗๐ นางณัฐชานันท  พิชญนันทกุล 

 ๗๑ นางสาวณัฐธิดา  เอื้อกิจขจร 

 ๗๒ นางสาวณัฐธีรา  ฐิตวรนันท 

 ๗๓ นางสาวณิชชดา  วงศมีชัย 

 ๗๔ นางดรุณี  ไชยศรีรัมย 

 ๗๕ นางสาวดวงใจ  วงษทน 

 ๗๖ นางสาวดวงพร  ชูรัสมี 

 ๗๗ นางสาวดารารัตน  ชัดไพบูลย 

 ๗๘ นางสาวตฤณภัทร  เหลือชั่ง 

 ๗๙ นางสาวทัศนีย  หลําเนียม 

 ๘๐ นางทัศนียา  อุมัษเฐียร 

 ๘๑ นางทิพวัลย  เปยสะคราน 

 ๘๒ นางทิวาพร  วิถ ี

 ๘๓ นางสาวธนพรพรรณ  เลิศลีลาวงศ 

 ๘๔ นางสาวธนัตถนันท  ขันดี 

 ๘๕ นางธนิศรา  ทิมมณี 

 ๘๖ นางธัญญารัตน  สมบูรณ 



 หนา   ๑๑๐ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๘๗ นางสาวธัญดา  อินพิทักษ 

 ๘๘ นางนงคคราญ  ชูอินทร 

 ๘๙ นางสาวนภัสนันทร  ศรีประไหม 

 ๙๐ นางสาวนภัสวรรณ  ภูวัด 

 ๙๑ นางสาวนฤมล  เพชรปลูก 

 ๙๒ นางสาวนวลจันทร  สุนทรภักดิ์ 

 ๙๓ นางสาวนวลอาวี  กี่จนา 

 ๙๔ นางสาวนันทพร  นภาเหมินทร 

 ๙๕ นางสาวนาตยา  เปล่ียนเพ็ง 

 ๙๖ นางสาวนิตยา  แกวพลอย 

 ๙๗ นางนิภา  ปานเสนห 

 ๙๘ นางนิภาพร  เกษประดิษฐ   

  สันหนองเมือง 

 ๙๙ นางสาวนิยดา  มหาทํานุโชค 

 ๑๐๐ นางสาวนิรดา  กิติยา 

 ๑๐๑ นางสาวนุชนาฏ  ไมประเสริฐ 

 ๑๐๒ นางเนตรนภางค  เจิมขุนทด 

 ๑๐๓ นางสาวเนตรระวี  อิศราดิสัยกุล 

 ๑๐๔ นางสาวบุศรินทร  โพคะรัตนศิริ 

 ๑๐๕ นางสาวบุษราภรณ  ทิวทอง 

 ๑๐๖ นางเบญจมาภรณ  ปตานุพงศ 

 ๑๐๗ นางสาวปณิดา  มงคลสวัสดิ์ 

 ๑๐๘ นางสาวปทิดา  โพธิวัฒน 

 ๑๐๙ นางปภัสรา  ฉายศิริโชติ 

 ๑๑๐ นางสาวประไพพรรณ  สิงหบุระอุดม 

 ๑๑๑ นางประสมศรี  พงศสมบัติวัฒนา 

 ๑๑๒ นางสาวปรียา  เตชเพ็ญพันธ 

 ๑๑๓ นางสาวปวีณา  รูปงาม 

 ๑๑๔ นางปวีณา  หนูภักดี 

 ๑๑๕ นางสาวปวีณา  อังคณานุกิจ 

 ๑๑๖ นางสาวปญชลีย  กีรติภัสรวัฒนา 

 ๑๑๗ นางปณณธร  ชัยอาจ 

 ๑๑๘ นางปณณพร  เจียรวรชัย 

 ๑๑๙ นางสาวปยะนุช  ดวงกางใต 

 ๑๒๐ นางสาวปยะมาศ  คงมั่น 

 ๑๒๑ นางสาวปยาพัชร  เฉลิมสิทธิวงศ 

 ๑๒๒ นางสาวเปรมฤดี  เปรมชัยปราการ 

 ๑๒๓ นางสาวพจวรรณ  ดานชัย 

 ๑๒๔ นางสาวพชรอร  สมบูรณวิจิตร 

 ๑๒๕ นางสาวพนิดา  พลับพลึง 

 ๑๒๖ นางสาวพรพิมล  พลายนอย 

 ๑๒๗ นางสาวพรรณทิภา  พินธะ 

 ๑๒๘ นางสาวพรรณนิภา  สุวรรณจรัส 

 ๑๒๙ นางพรรณพร  ศรีเจริญลํ่าซํา 

 ๑๓๐ นางสาวพรรณภัสร  กลางณรงค 

 ๑๓๑ นางสาวพรรณวิภา  แกนมิ่น 

 ๑๓๒ นางพรรนิภา  ศรีปน 

 ๑๓๓ นางสาวพรสุดา  ผานุการณ 

 ๑๓๔ นางสาวพัชรา  คงมีชนม 

 ๑๓๕ นางสาวพัณณชิตา  เหรียญรักวงศ 



 หนา   ๑๑๑ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๑๓๖ นางพัสวีภรณ  คูณธนสรณ 

 ๑๓๗ นางสาวพิมพสัมพันธ  สุวัชรังกูร 

 ๑๓๘ นางสาวเพ็ญนภา  เอี่ยมทวีเจริญ 

 ๑๓๙ นางสาวภชิสา  เพ่ิมชัยสุข 

 ๑๔๐ นางภนิดา  ใสแกว 

 ๑๔๑ นางภรินภรณ  นิยมสุข 

 ๑๔๒ นางสาวภัทรฐานิษฐ  ประสิทธิชัย 

 ๑๔๓ นางสาวภัทรวดี  ภูธนรุงเพชร 

 ๑๔๔ นางสาวภัทรา  ตั้งโชคทรงชัย 

 ๑๔๕ นางภิญญดา  โพธิ์ทักษิณ 

 ๑๔๖ นางสาวภิรดี  มณีสุวรรณสิน 

 ๑๔๗ นางภูษณิศา  จันทรจาย 

 ๑๔๘ นางสาวมณฑา  โพธิ์ล้ี 

 ๑๔๙ นางมนชิสา  แดงทองดี 

 ๑๕๐ นางสาวมยุรี  ชาญศิริรัตนา 

 ๑๕๑ นางมัทธนี  วัฒนปาณี 

 ๑๕๒ นางมัธทนา  ธนธัญญา 

 ๑๕๓ นางสาวมินทฐิตา  วสุภิรมยคณากุล 

 ๑๕๔ นางสาวเมทินี  ไตรพิพัฒน 

 ๑๕๕ นางยุภาพร  เพ็งเรือง 

 ๑๕๖ นางระวิพรรณ  กันทะชัย 

 ๑๕๗ นางรักชนก  รัตนเดชากุล 

 ๑๕๘ นางริญญารัตน  สิทธิวงษ 

 ๑๕๙ นางรุงลาวัลย  พิทธยาพิทักษ 

 ๑๖๐ นางรุจิกร  รสรื่น 

 ๑๖๑ นางสาวรุจิรา  แกวสอาด 

 ๑๖๒ นางลลิดา  วีระวิทยานันต 

 ๑๖๓ นางสาวลลิลทิพย  ล่ิมพานิช 

 ๑๖๔ นางสาวลัดดา  ประพันธวัฒนสุข 

 ๑๖๕ นางสาวลัดดาวรรณ  ดอกแกว 

 ๑๖๖ นางสาววนิดา  ไคลคลา 

 ๑๖๗ นางวรนุช  วงศรีชู 

 ๑๖๘ นางวรลักษณ  สังขไพบูลย 

 ๑๖๙ นางวรวรรณ  คงกะทรัพย 

 ๑๗๐ นางสาววรัชยา  นิ่มทอง 

 ๑๗๑ นางสาววรัญธนัน  ถาวรกิจ 

 ๑๗๒ นางสาววราภรณ  ชาววัง 

 ๑๗๓ นางสาววราภรณ  พงษพันธ   

  สุวรรณโชติ 

 ๑๗๔ นางวราภรณ  อุรุวงศวณิช 

 ๑๗๕ นางวลัยพรรณ  แปลกสกุลสมบัติ 

 ๑๗๖ นางวลัยภร  ทรงสกุล 

 ๑๗๗ นางวัชรีย  ปญจภาคีนุกุล 

 ๑๗๘ นางสาววันวิสาข  มหาสมบัติกุล 

 ๑๗๙ นางสาววาสนา  รุงกิตติ 

 ๑๘๐ นางสาววิชชุลดา  ภาคพิเศษ 

 ๑๘๑ นางสาววิภาพร  คอกขุนทด 

 ๑๘๒ นางสาววิระวัลย  ชาคริตนิรันดร 

 ๑๘๓ นางวิไลรัตน  เชี่ยวชาญ 

 ๑๘๔ นางสาววิไลวรรณ  ชุมแจม 



 หนา   ๑๑๒ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๑๘๕ นางสาวศรุตา  แสงทิพยบวร 

 ๑๘๖ นางศศะพินทุ  กันกา 

 ๑๘๗ นางศิรัสภรณ  นนทอัครวาทิน 

 ๑๘๘ นางสาวศิริพร  สุพรสุข 

 ๑๘๙ นางศิลวรา  เจริญกุล 

 ๑๙๐ นางศุภมาส  ศรีหาบุตร 

 ๑๙๑ นางสาวศุภรัตน  กมลสวัสดิ์ 

 ๑๙๒ นางศุภวรรณ  เหสกุล 

 ๑๙๓ นางสาวโศรดา  สุรเทวมิตร 

 ๑๙๔ นางสมบัติ  บุญศรี 

 ๑๙๕ นางสาคร  แขขุนทด 

 ๑๙๖ นางสายรุง  โกวิทคณิต 

 ๑๙๗ นางสิริกร  ศรีเมือง 

 ๑๙๘ นางสาวสิริกานต  ตั้งศรีอนุกุล 

 ๑๙๙ นางสาวสุกัญญา  ทองเกล้ียง 

 ๒๐๐ นางสุจิตรตรา  สมรูป 

 ๒๐๑ นางสาวสุชาดา  เย็นจันทร 

 ๒๐๒ นางสุชาพร  ศุภจัตุรัส 

 ๒๐๓ นางสุดฤทัย  เรืองฤทธิ์ 

 ๒๐๔ นางสุทธิ์สิริ  ฟูนิลกุล 

 ๒๐๕ นางสาวสุนันทา  ยอดเณร 

 ๒๐๖ นางสาวสุนีย  อินทนาศักดิ์ 

 ๒๐๗ นางสุภัทรา  แพเสือ 

 ๒๐๘ นางสุภาวดี  ย่ังยืน 

 ๒๐๙ นางสุรางครัตน  วงศวิวัฒนเสรี 

 ๒๑๐ นางสาวเสธินี  บุญยงค 

 ๒๑๑ นางสาวหนึ่งธันว  ตันติกุลวัฒนา 

 ๒๑๒ นางสาวอนงนุช  เฉลยคาม 

 ๒๑๓ นางอภิรดี  ตีรณธนากุล 

 ๒๑๔ นางสาวอรวรรณ  ชาญกองสกุล 

 ๒๑๕ นางอรวรรณ  ซอนรัมย 

 ๒๑๖ นางสาวอรวิภา  ดิลกโรจนกุล 

 ๒๑๗ นางสาวอัคพร  อวมสวัสดิ์ 

 ๒๑๘ นางสาวอัญชลี  เดชมหิทกุล 

 ๒๑๙ นางสาวอัญชลี  เถื่อนสุคนธ 

 ๒๒๐ นางอัญชลี  เสกตระกูล 

 ๒๒๑ นางอัมพุชินี  บัวสด 

 ๒๒๒ นางสาวอิงอร  สังวร 

 ๒๒๓ นางสาวอินทิรา  เขื่อนขันธสถิตย 

 ๒๒๔ นางอุทัยวรรณ  ดํารงธนานุรักษ 

 ๒๒๕ นางอุมารัฐ  ศรีแสง 

 ๒๒๖ นางสาวอุไรวรรณ  แสงธงไชย 

 ๒๒๗ นางสาวแอน  ทองคํา 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๗๙  ราย)

 ๑ นายเฉลิม  อือรวมสัมพันธ 

 ๒ นายนิติพันธุ  ทันตวิวัฒนานนท 

 ๓ นายพิชญพล  ชุณหชัชวาลกุล 

 ๔ นายพิชิต  เรืองเดช 



 หนา   ๑๑๓ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๕ นายพิษณุ  โฉมงาม 

 ๖ นายภานุวัฒน  หาทรัพย 

 ๗ นายรณรงค  จงมีไชย 

 ๘ นายเลอพงศ  รัตนทัศนีย 

 ๙ นายวรายุทธ  เกตุประดิษฐ 

 ๑๐ นายศกล  ตันตระกูล 

 ๑๑ นางกนกกร  รุจิแสงวิทยา 

 ๑๒ นางสาวกนกพร  จรรยามั่น 

 ๑๓ นางสาวกัญจนศภรณ  เมฆาอภิรักษ 

 ๑๔ นางกัณฑกานต  นิลสุม 

 ๑๕ นางสาวกัลปพฤกษ  กันภัย 

 ๑๖ นางสาวแกวตา  หลานเด็น 

 ๑๗ นางสาวจารุณี  มิ่งปรีชา 

 ๑๘ นางสาวจินตนา  อรรถประจง 

 ๑๙ นางจีรัชญ  พลเศรษฐเลิศ 

 ๒๐ นางชลธิชา  สุขศรีนาค 

 ๒๑ นางสาวชุติกาญจน  ตรีนวภัทร 

 ๒๒ นางสาวณัฐยาภรณ  สรอยนาค 

 ๒๓ นางสาวถิรดา  ทาคําวงค 

 ๒๔ นางธนพร  ประพันธทรัพย 

 ๒๕ นางสาวธนัญชนก  ธนูศรี 

 ๒๖ นางธนันทรัฐ  ชลิตวงศพัฒนา 

 ๒๗ นางสาวนงนภัส  แจมศิลา 

 ๒๘ นางสาวนรีรัตน  อัศวสวางวงศ 

 ๒๙ นางนัจกร  ปญจธารากุล 

 ๓๐ นางนันทนภัส  สดใส 

 ๓๑ นางสาวนันทนา  คงพัฒนานนท 

 ๓๒ นางสาวน้ําทิพย  มาตรโคกสูง 

 ๓๓ นางสาวนิมิน  มูลศรี 

 ๓๔ นางนีรนุช  นวรัตนภิรมย 

 ๓๕ นางนุชจรีรัตน  เพ่ิมเกษร 

 ๓๖ นางสาวเนตรชนก  สุนา 

 ๓๗ นางสาวบุศรสิมา  อักษรภูษิตพงศ 

 ๓๘ นางสาวบุศรา  แสงเย็นพันธุ 

 ๓๙ นางบุษกรทิพย  ชูทรัพย 

 ๔๐ นางประทีป  หึกขุนทด 

 ๔๑ นางสาวพชรวรรณ  จุลเดชะ 

 ๔๒ นางสาวพรณิภัสร  พิมสุวรรณ 

 ๔๓ นางสาวพรพรรณ  ฉัตรศรี 

 ๔๔ นางสาวพาณิน  เมฆาสุวรรณรัตน 

 ๔๕ นางสาวไพลิน  ผูพัฒน 

 ๔๖ นางภัทรียา  ใจผอง 

 ๔๗ นางสาวภารวิณี  ธนภัทรคุณ 

 ๔๘ นางสาวเมทินี  อิ่มดวยสุข 

 ๔๙ นางสาวยุพิน  มาตา 

 ๕๐ นางสาวรัชนีกร  ซัวเกษม 

 ๕๑ นางสาวรัตนา  วุฒิประสิทธิผล 

 ๕๒ นางสาวรุจิรา  วงศศิริ 

 ๕๓ นางสาวเรณุกา  ทัพเวช 

 ๕๔ นางลฎาภา  ทานาค 

 ๕๕ นางลลิตวดี  กิตติคง 

 ๕๖ นางสาวลัดดา  กาซํา 



 หนา   ๑๑๔ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๕๗ นางสาวลัดดาวัลย  เอี่ยมละออ 

 ๕๘ นางวัลนิภา  รติพิชยกุล 

 ๕๙ นางสาววิชชุดา  พลกันยา 

 ๖๐ นางสาววิภา  พนัสนาชี 

 ๖๑ นางวีรยา  สุพรรณคง 

 ๖๒ นางศศิมา  ชีพัฒน 

 ๖๓ นางสาวศศิวิมล  อรัญพูล 

 ๖๔ นางศิรินญา  ปนหิรัญ 

 ๖๕ นางสาวศิรินภา  ทองแดง 

 ๖๖ นางศิริลักษณ  แสงสุริยงค 

 ๖๗ นางสาวสถาพร  บุญโชติ 

 ๖๘ นางสาวสาวิตรี  อัมภา 

 ๖๙ นางสาวสาวิตรี  อินทวารี 

 ๗๐ นางสาวสิตมน  บริบูรณ 

 ๗๑ นางสาวสิริกานต  ชินพงษพานิช 

 ๗๒ นางสาวสิรินทรทิพย  อมรรัตนเมธีกุล 

 ๗๓ นางสาวสุทธารัตน  ชัยฤทธิ์ 

 ๗๔ นางสาวสุนิสา  วิลาศรี 

 ๗๕ นางสาวสุภาดี  เลาหสินนุรักษ 

 ๗๖ นางสาวสุวพร  พรมตา 

 ๗๗ นางสาวสุวันตรี  กุลนิตย 

 ๗๘ นางอรวี  จันทรสีสม 

 ๗๙ นางเอื้อมพร  ชูศักดิ์วรกุล 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๗๐  ราย)

 ๑ นายเทวฤทธิ์  อินตะนา 

 ๒ นายภูวดลย  พิมพขันธ 

 ๓ นายมนตรี  มีมงคล 

 ๔ นายวิริยะ  ศรีทองคํา 

 ๕ นายศิลา  เครือนอย 

 ๖ นายศุภชัย  รัตนะ 

 ๗ นายสุวรรณ  ยศติวงค 

 ๘ นายเอกภพ  โสมแผว 

 ๙ นางกชนนท  พงษศิลา 

 ๑๐ นางสาวกชามาส  แกนจันทร 

 ๑๑ นางสาวกนกพร  ถาปาบุตร 

 ๑๒ นางสาวกนกอร  มะลิลา 

 ๑๓ นางสาวกวินทรา  ไชสง 

 ๑๔ นางกัญญา  ไชยฤทธิเดช 

 ๑๕ นางสาวเกศิณี  ชูพลสัตย 

 ๑๖ นางขวัญจันทร  สอนศิลา 

 ๑๗ นางสาวคนึง  นาคยอย 

 ๑๘ นางสาวจิราพร  ปอประสิทธิ ์

 ๑๙ นางสาวชญาภา  ชัยณัฏฐกิตติ์ 

 ๒๐ นางสาวณัฐพร  ชุมผาง 

 ๒๑ นางสาวณัฐสรวง  บุญเทียน 

 ๒๒ นางณัฐสุดา  ตายคํา 

 ๒๓ นางสาวทัศนีย  ภักดี 

 ๒๔ นางสาวนงลักษณ  เชื้อทอง 



 หนา   ๑๑๕ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๒๕ นางสาวนริศรา  เบาพิลา 

 ๒๖ นางสาวน้ําผ้ึง  มีสวัสดิ์ 

 ๒๗ นางสาวนิตยา  เบ็ญจสกุล 

 ๒๘ นางนิรมล  หมัดรวม 

 ๒๙ นางนุชนารถ  ยุสุวพันธ 

 ๓๐ นางบุญญวีย  คํามณี 

 ๓๑ นางสาวบุญนํา  จันโลมา 

 ๓๒ นางสาวบุปผาชาติ  วงคเพ็ชร 

 ๓๓ นางสาวประวิชญาภรณ  บํารุงทรัพย 

 ๓๔ นางสาวปยาภัทร  ออนคูณ 

 ๓๕ นางปยาภรณ  เตชะอํานวยวิทย 

 ๓๖ นางสาวพนิดา  จันทรดีแกวสกุล 

 ๓๗ นางสาวพัชรี  แทนโสภา 

 ๓๘ นางสาวพัณณชิตา  ขันแกว 

 ๓๙ นางสาวพิมพจิกานต  มวงศรี 

 ๔๐ นางสาวพิศมัย  สุขแกว 

 ๔๑ นางสาวพีรดา  มนตรีชัย 

 ๔๒ นางสาวไพรินทร  ชูอําไพ 

 ๔๓ นางสาวภัทรลภา  นิ่มนุช 

 ๔๔ นางเมทินี  แลม 

 ๔๕ นางสาวรัชดาภรณ  เขาแกง 

 ๔๖ นางสาวรัชนก  พรมเสน 

 ๔๗ นางสาวรุงทิวา  ชากลํ่า 

 ๔๘ นางสาวรุงทิวา  หอบรรลือกิจ 

 ๔๙ นางสาวรุงนภา  วรรณะศิริสุข 

 ๕๐ นางสาวเรณุกา  บุญมี 

 ๕๑ นางสาวเรืองรวีย  รัสมี 

 ๕๒ นางสาวลาวัลย  พงศอุตสาหวัฒนา 

 ๕๓ นางสาววรนุช  แจงเจนศิลป 

 ๕๔ นางสาววศินี  แกวสี 

 ๕๕ นางสาววาสนา  หนูหนัน 

 ๕๖ นางสาววิภาวรรณ  ชูเผือก 

 ๕๗ นางสาววิไลพร  อนุรักษ 

 ๕๘ นางวีณารัตน  โพธิ์คํา 

 ๕๙ นางสาววีระยา  ทองกวาว 

 ๖๐ นางศจีนา  นาวารัตน 

 ๖๑ นางสาวสุกัลยา  อินทรธรรมา 

 ๖๒ นางสาวสุจิตรา  มูลตระกูล 

 ๖๓ นางสาวสุชญา  เสริมสุข 

 ๖๔ นางสุพรรษา  เนื่องอินทร 

 ๖๕ นางสาวสุพินยา  ภูมีนา 

 ๖๖ นางสาวสุภาภรณ  ทีมีสุข 

 ๖๗ นางอรพิมล  เจะซอ 

 ๖๘ นางสาวอัญชลี  สีโกสอน 

 ๖๙ นางสาวอัญชลี  สุนันตา 

 ๗๐ นางสาวอารียรัตน  รุจิรังคกูร 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๙๒  ราย)

 ๑ นายกฤติพัฒน  อารมรัมย 

 ๒ นายกิจติพงษ  กองพรม 

 ๓ นายกิตติศักดิ์  คําเมือง 

 ๔ นายจักราธร  สิงหาทอ 



 หนา   ๑๑๖ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๕ นายชัยชาญ  ดอกนาค 

 ๖ สิบเอก เชาวนพิชาญ  เตโช 

 ๗ นายณรงคเดช  เกษโกวิท 

 ๘ นายณัฐพงศ  ดาวลับเมฆ 

 ๙ นายณัฐพล  พลโยราช 

 ๑๐ นายธนพนธ  นนทมา 

 ๑๑ นายธนวิชญ  อุทยาน 

 ๑๒ นายปโยธร  รัตนวิชา 

 ๑๓ นายปริญญา  วิภาพงศ 

 ๑๔ นายฟาเดล  เจะแว 

 ๑๕ นายภาณุพงศ  องคะกาศ 

 ๑๖ นายรุดเจรด  หมัดหลี 

 ๑๗ นายฤทธิไกร  เวชสุธารมณ 

 ๑๘ นายวัชรนนท  วุฒิวงศพัฒนา 

 ๑๙ นายวิทยา  ศาลาทุง 

 ๒๐ นายวีระศักดิ์  หินกอง 

 ๒๑ นายสิทธิพร  โตเอี่ยม 

 ๒๒ นายอนุพงศ  ปยะประชากร 

 ๒๓ นายอาณัติ  อังกุรเศรณี 

 ๒๔ นายอารักษ  พงศสิฏานนท 

 ๒๕ นางสาวกนกทิพย  ศรีสวัสดิ์ 

 ๒๖ นางสาวกนกวรรณ  ไมตรี 

 ๒๗ นางกนัลรัตน  รูขายสิรนนท 

 ๒๘ นางกรกมล  ดวงทับทิม 

 ๒๙ นางกรรณิการ  โพธิ์แจง 

 ๓๐ นางสาวกฤษณา  ศิริวงษขันธ 

 ๓๑ นางสาวกอบกุล  ตาโมง 

 ๓๒ นางสาวกัญญภัทร   ปะโมโท 

 ๓๓ นางสาวกัญญามาศ  นาถมทอง 

 ๓๔ นางกาญจนารมณ  เมอลสก็อฟ แฮนเซน 

 ๓๕ นางสาวกิตติวดี  แจมจา 

 ๓๖ นางสาวเกษสุดา  ศรีจักร 

 ๓๗ นางสาวเกื้อกูล  คําสายพรม 

 ๓๘ นางสาวขวัญชนก  ชมผ้ึง 

 ๓๙ นางสาวขวัญฤทัย  ชอบจิตร 

 ๔๐ นางสาวคนึงนิจ  มีพวงผล 

 ๔๑ นางจตุพร  อามระรัตนะ 

 ๔๒ นางสาวจริยา  ใจหาว 

 ๔๓ นางสาวจันทิรา  เกิดขาว 

 ๔๔ นางสาวจาฏพัจน  ฉายวัฒนะ 

 ๔๕ นางสาวจารุณีย  สุธรรมวงศ 

 ๔๖ นางสาวจารุวรรณ  บวบขม 

 ๔๗ นางสาวจารุวรรณ  เบญมาตย 

 ๔๘ นางสาวจาสุพัจน  จิตวุฒิ 

 ๔๙ นางจิตตมาส  กิ่มใจเย็น 

 ๕๐ นางสาวจินตนา  การินทร 

 ๕๑ นางสาวจิราภรณ  แกวไทรอินทร 

 ๕๒ นางสาวจุฑามาศ  ศรีจันทรา 

 ๕๓ นางสาวฉวีวรรณ  ขันคํา 

 ๕๔ นางสาวฉัตรปวีร  พงษไสว 



 หนา   ๑๑๗ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๕๕ นางสาวชณารัศมิ์  สะใบแท 

 ๕๖ นางสาวชนิดาภา  เปยเยีย 

 ๕๗ นางสาวชลลดา  โพธิกะ 

 ๕๘ วาที่รอยตรีหญิง ชลิตา  สวนแกว 

 ๕๙ นางสาวชัชฎาภรณ  พงษศิลา 

 ๖๐ นางสาวญาณิศา  มหาวีระตระกูล 

 ๖๑ นางสาวฐิติมา  ตรีมาลา 

 ๖๒ นางฑิฆัมพร  จุยพันธดี 

 ๖๓ นางสาวณัจรีย  โนใจแปลง 

 ๖๔ นางสาวณัฏฐา  ภัควรสิน 

 ๖๕ นางสาวณัฐชยา  สุวัฒนรัตน 

 ๖๖ นางสาวณัฐณิชา  รักพืช 

 ๖๗ นางสาวณัฐธิดา  บางกระ 

 ๖๘ นางสาวณัฐนันท  ไชยเผือก 

 ๖๙ นางสาวณัฐพร  นวพันธุพฤกษา 

 ๗๐ นางสาวณัฐมน  พงศสุพัฒน 

 ๗๑ นางสาวดลญา  ทองพวง 

 ๗๒ นางดารุณี  ธรรมวงค 

 ๗๓ นางสาวทิวาวรรณ  แซเล่ียง 

 ๗๔ นางสาวธนพร  ครุฑไทย 

 ๗๕ นางธนัชพร  แกวจันทะมา 

 ๗๖ นางสาวธมลวรรณ  โมวงศ 

 ๗๗ นางสาวธัญญารัตน  คลายทอง 

 ๗๘ นางธัญณิชา  จิตศศิวิมล 

 ๗๙ นางสาวธิดาแกว  เครือวรรณ 

 ๘๐ นางสาวธีรนุตตรา  เนตรโพธิ์แกว 

 ๘๑ นางสาวนภาภรณ  สุวรรณเพ็ชร 

 ๘๒ นางนฤมล  เรืองศรี 

 ๘๓ นางสาวนวลปรางค  พันธสอาด 

 ๘๔ นางสาวนันทนา  กตเวที 

 ๘๕ นางสาวนันทพร  ออมสิน 

 ๘๖ นางสาวนันทิดา  จันตะวงค 

 ๘๗ นางนารีรัตน  บุญประกอบกิจ 

 ๘๘ นางนิชานันท  กวางแกว 

 ๘๙ นางสาวนิตยา  จุนทองแท 

 ๙๐ นางสาวนิตยา  สาถิตย 

 ๙๑ วาที่รอยตรีหญิง นิตยา  สิตะเสน 

 ๙๒ นางนิศาชล  เดวิสัน 

 ๙๓ นางสาวเนตรนภา  พินิจ 

 ๙๔ นางสาวบงกช  ปญญาวิศิษฏกุล 

 ๙๕ นางสาวบุญพา  จีนแผว 

 ๙๖ นางบุณยาพร  ไชยหะนิจ 

 ๙๗ นางสาวบุษกร  บัวเจริญ 

 ๙๘ นางสาวบุษบา  เหลาบุร ี

 ๙๙ นางสาวเบญจมาศ  มณีพันธุ 

 ๑๐๐ นางสาวปนิษ  แยมย้ิม 

 ๑๐๑ นางสาวประกาย  ยศคํา 

 ๑๐๒ นางสาวประภาพร  ชาญเชี่ยว 

 ๑๐๓ นางสาวประภาพรรณ  เอี่ยมละออ 

 ๑๐๔ นางสาวปรียานุช  กิวสันเทียะ 



 หนา   ๑๑๘ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๑๐๕ นางสาวปฐพร  ตุกชูแสง 

 ๑๐๖ นางสาวปทมา  พรมมิ 

 ๑๐๗ นางสาวปยะวรรณ  จันตรี 

 ๑๐๘ นางสาวปุณณคริษฐ  ประสงคเงิน 

 ๑๐๙ นางสาวผกามาส  คงบัว 

 ๑๑๐ นางสาวพรพิมล  โทสมบูรณ 

 ๑๑๑ นางพรวจี  ตรีมงคล 

 ๑๑๒ นางสาวพรวิภา  ศิริพิชญตระกูล 

 ๑๑๓ นางสาวพลอยไพลิน  ศรีศิริ 

 ๑๑๔ นางสาวพัชนี  เวียงคํา 

 ๑๑๕ นางพิมพิมล  จันทรเจริญศรี 

 ๑๑๖ นางภคพร  จงใจรักษ 

 ๑๑๗ นางสาวภัคจิรา  เกตุสถิตย 

 ๑๑๘ นางสาวภัทราภรณ  บุญชัยเลิศ 

 ๑๑๙ นางภิญาตา  บลาโกลเอฟ 

 ๑๒๐ นางสาวมนฐิชา  ผิวดี 

 ๑๒๑ นางสาวมัณฑิกา  ไวศยดํารง 

 ๑๒๒ นางสาวเมษิณี  ประสานจิตต 

 ๑๒๓ นางสาวเยาวลักษณ  เทพสิงห 

 ๑๒๔ นางสาวรจเรศ  พวงใบดี 

 ๑๒๕ นางสาวรมิดา  ปญญารัตนกุล 

 ๑๒๖ นางสาวรัชดาพร  เฮาตุน 

 ๑๒๗ นางสาวราตรี  แกวดวงดี 

 ๑๒๘ นางสาวรําพึง  วุฒิยา 

 ๑๒๙ นางสาวลําใย  พลพรมเมือง 

 ๑๓๐ นางสาววชิราภรณ  พวงเงิน 

 ๑๓๑ นางสาววธิดา  ชัยศิริ 

 ๑๓๒ นางสาววรภัทร  แพรงพราย 

 ๑๓๓ นางสาววรรณวิภา  ศรีหอมชัย 

 ๑๓๔ นางสาววรางคณา  สอนใจชูรุงเรือง 

 ๑๓๕ นางสาววราพร  พิมศรี 

 ๑๓๖ นางวัชราภรณ  ทารส 

 ๑๓๗ นางสาววันดี  สวัสดิ์ผล 

 ๑๓๘ นางสาววันวิสาข  ขันคํา 

 ๑๓๙ นางสาววาทินี  ทาวเนาว 

 ๑๔๐ นางสาววารุณี  นาคํา 

 ๑๔๑ นางสาววาสนา  สัญจร 

 ๑๔๒ นางสาววิจิตต  เอี่ยมสมบูรณ 

 ๑๔๓ นางสาววิภาศรี  วงศดี 

 ๑๔๔ นางสาววิลาวัณย  เกิดสมบูรณ 

 ๑๔๕ นางสาววิไลพร  กอเผือกกลาง 

 ๑๔๖ นางสาววีรยา  กิ่งประทุม 

 ๑๔๗ นางสาวศรัญญา  ภูกระเณร 

 ๑๔๘ นางสาวศรีวรรณ  พูลมงคล 

 ๑๔๙ นางสาวศไลยรัศมิ์  อินทรกุญชร 

 ๑๕๐ นางสาวศศิธร  ศิริอนันต 

 ๑๕๑ นางสาวศศิมา  ยอดทหาร 

 ๑๕๒ นางสาวศิริฉัตร  โกศลวณิช 

 ๑๕๓ นางศิรินภา  จันผอง 

 ๑๕๔ นางสาวศิริประภา  บินขุนทด 



 หนา   ๑๑๙ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๑๕๕ นางสาวศิริพร  ทัพมะเริง 

 ๑๕๖ นางสาวศิริภัทร  เฑียรกุล 

 ๑๕๗ นางสาวศิริยุพา  พนมตั้ง 

 ๑๕๘ นางศิริวรรณ  ลาน้ําคํา 

 ๑๕๙ นางสาวศุจิกา  นุมฉิม 

 ๑๖๐ นางสาวศุทธินี  จันดี 

 ๑๖๑ นางสาวสกุลลัคน  ปนเปลง 

 ๑๖๒ นางสาวสลิลดา  ไชยชมภู 

 ๑๖๓ นางสาวสวรส  ศิริไชยบูลยวัฒน 

 ๑๖๔ นางสาวสายพิน  จินพละ 

 ๑๖๕ นางสาวสาวิตรี  พระเขียนทอง 

 ๑๖๖ นางสาวสิริพร  วรยศ 

 ๑๖๗ นางสาวสิริวิมล  กําบัง 

 ๑๖๘ นางสุกัญญา  กะแตเซ็ง 

 ๑๖๙ นางสาวสุกานดา  สุธรรมกิตติวุฒิ 

 ๑๗๐ รอยเอกหญิง สุขฤทัย  ตันสงวน 

 ๑๗๑ นางสุชาศิณี  ปยะพันธสิทธิ 

 ๑๗๒ นางสาวสุดารัตน  ทองอุน 

 ๑๗๓ นางสาวสุดารัตน  สุวรรณวงศ 

 ๑๗๔ นางสุนิสา  ทรัพยทิพย 

 ๑๗๕ นางสาวสุพรรณษา  จันทะโยธา 

 ๑๗๖ นางสาวสุภาณี  กตัญญตาจิตต 

 ๑๗๗ นางสาวสุภิญญา  ทินพิษ 

 ๑๗๘ นางสาวสุมัยพร  สายเสน 

 ๑๗๙ นางสาวสุวรรณา  โตะเฮง 

 ๑๘๐ นางสาวเสาวภา  อุเทน 

 ๑๘๑ นางสาวหทัยกาญจน  โคตรมงคล 

 ๑๘๒ นางสาวหัทยา  กันภูมิ 

 ๑๘๓ นางสาวอนุตตรา  อนุเรือง 

 ๑๘๔ นางสาวอรพรรณ  เกิดทวี 

 ๑๘๕ นางอรพรรณ  ทักษอรุณกุล 

 ๑๘๖ นางอริสา  สงการพิพัฒน 

 ๑๘๗ นางอัจฉรา  ปล้ืมคิด 

 ๑๘๘ นางอัจฉริยา  จําปาโท 

 ๑๘๙ นางสาวอัชฎาพรรณ  อักษรพิมพ 

 ๑๙๐ นางสาวอัญญรินทร  แจงเขวา 

 ๑๙๑ นางอัญญารัตน  อิศรา 

 ๑๙๒ นางสาวอารีรัตน  สุขเกษม 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๕๐  ราย)

 ๑ นายประสูตร  มากผอง 

 ๒ นายพลาธร  เลิกดี 

 ๓ นายสันติภาพ  ระวิโรจน 

 ๔ นายสุมิตร  คํามุงคุณ 

 ๕ นางสาวกณิชชา  คลายพงษ 

 ๖ นางสาวกนกพร  กุลนิตย 

 ๗ นางสาวกัญญาภัค  เกษมสานต 

 ๘ นางสาวขนิษฐา  ดลภักดี 



 หนา   ๑๒๐ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๙ นางสาวจินตนา  ตันเสนา 

 ๑๐ นางสาวชฎารัตน  อุตสี 

 ๑๑ นางสาวชอมะกา  คณะรัมย 

 ๑๒ นางสาวชุติกาญจน  แกวเนตร 

 ๑๓ นางสาวฐิติกัญญ  กล่ินสุคนธ 

 ๑๔ นางสาวฑิฆัมพร  อาบสุวรรณ 

 ๑๕ นางสาวณัฐชนัญ  สาวเงอ 

 ๑๖ นางสาวดวงทิพา  ฟูเฟอง 

 ๑๗ นางสาวดวงฤทัย  ทุมดี 

 ๑๘ นางสาวธัญวลัย  ตางใจ 

 ๑๙ นางนัยนา  วัณยะเพชร 

 ๒๐ นางนิภาพร  หลาแสนเมือง 

 ๒๑ นางปาริชาติ  รอดนอย 

 ๒๒ นางสาวปยพร  ฤทธิ์จีน 

 ๒๓ นางสาวพรพิมล  จันดาหา 

 ๒๔ นางสาวพรพิมล  นามโสภา 

 ๒๕ นางสาวพิจิตรา  ตันติ 

 ๒๖ นางสาวมยุรี  วงษแสง 

 ๒๗ นางสาวรุจิรา  คําชาติ 

 ๒๘ นางลัดดา  รัตนมงคล 

 ๒๙ นางสาววรรณา  คงดี 

 ๓๐ นางสาววรัญญา  ภูคงคา 

 ๓๑ นางสาววานิตย  สายบัว 

 ๓๒ นางวาสนา  เรืองอภิรมย 

 ๓๓ นางสาววยิะดา  แสนโสม 

 ๓๔ นางสาวศรัณรัตน  เครือวงษ 

 ๓๕ นางสาวศิริธร  สังขทอง 

 ๓๖ นางสาวสินจัย  โอษคลัง 

 ๓๗ นางสาวสุกัญญา  คําเพชร 

 ๓๘ นางสาวสุกัญญา  รุงสวาง 

 ๓๙ นางสาวสุจิตรา  พรมมี 

 ๔๐ นางสาวสุดา  หมื่นศรี 

 ๔๑ นางสาวสุดารัตน  ธรรมศิริ 

 ๔๒ นางสาวสุนันทา  ไชยศักดิ์ 

 ๔๓ นางสาวสุนิษา  คงสํารวย 

 ๔๔ นางสาวสุวรรณา  เพ็งเต็ม 

 ๔๕ นางสาวสุวรรณี  บุตรโคษา 

 ๔๖ นางสาวหนึ่งฤทัย  หรั่งออน 

 ๔๗ นางอโณทัย  ลุสมบัติ 

 ๔๘ นางสาวอรประภา  นันแกว 

 ๔๙ นางอรอุมา  นนตรี 

 ๕๐ นางสาวฮอดีเยาะ  หลีเยาว 

สํานักการศกึษา 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๓,๒๙๙  ราย)

 ๑ วาที่รอยเอก กนกพิชญ  จันทรศรี 

 ๒ นายกมล  สีหมอก 

 ๓ นายกมล  สุขไมตรี 

 ๔ นายกรรยา  พรรณา 



 หนา   ๑๒๑ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๕ นายกรีเทพ  กรีทอง 

 ๖ นายกฤชรัช  กุลวัฒนภรณ 

 ๗ นายกฤดรักษ  ปฐมฐานะกุล 

 ๘ นายกฤตภาส  สถาพรสกุล 

 ๙ นายกฤตภาส  สายเสน 

 ๑๐ นายกฤศกร  สุจริตสุนทรกุล 

 ๑๑ นายกฤษ  เกตุเลขา 

 ๑๒ นายกฤษฎา  ชินนิวัฒน 

 ๑๓ นายกฤษฎา  ศิริมา 

 ๑๔ นายกฤษณะ  ทัพพรหม 

 ๑๕ นายกฤษดา  จันทรเสม 

 ๑๖ นายกองภพ  มีฤาการณ 

 ๑๗ วาที่รอยตรี กัญจาพัฒน  เกิดพุฒ 

 ๑๘ นายกันตกวี  ปานผอง 

 ๑๙ นายกัมพล  วาสนาพงศพันธุ 

 ๒๐ นายกาญจนศิษฏ  ผูกเพทาย 

 ๒๑ นายกานต  เศาภายน 

 ๒๒ นายกําชัย  สุวรรณ 

 ๒๓ นายกําธร  สัจจโภชน 

 ๒๔ นายกิจสุพัฒน  รัตนพานิช 

 ๒๕ นายกิตติ  กอเกียรติดํารงค 

 ๒๖ วาที่รอยตรี กิตติ  ตรีโภคา 

 ๒๗ นายกิตติ  บุญมาประเสริฐ 

 ๒๘ นายกิตติคุณ  ชารีแสน 

 ๒๙ นายกิตติพัฒน  รัตนสิทธิ์ 

 ๓๐ นายกิตติภพ  แสงนาค 

 ๓๑ นายกิตติภูมิ  เดิมชัยภูมิ 

 ๓๒ นายกิตติศักดิ์  วงศขจร 

 ๓๓ นายกิรายุทธ  อาษานอก 

 ๓๔ นายกุศล  ชุมมุง 

 ๓๕ นายเกงกาจ  เกล้ียงแกว 

 ๓๖ นายเกรียง  เรือนเหลือ 

 ๓๗ นายเกรียงไกร  ประทีปทอง 

 ๓๘ นายเกรียงไกร  โสมประเสริฐ 

 ๓๙ นายเกรียงศักดิ์  ไตรยวงศ 

 ๔๐ นายเกรียงศักดิ์  อุนศิริวงศ 

 ๔๑ นายเกรียงศักดิ์  อุบลไทร 

 ๔๒ สิบตํารวจตรี เกษมสันต  บุญประสิทธิ์ 

 ๔๓ นายเกียรติขจร  ฟกจีน 

 ๔๔ นายเกียรติศักดิ์  ทวมเทศ 

 ๔๕ นายเกียรติศักดิ์  วิบูลสันติ 

 ๔๖ นายเกียรติศักดิ์  ศิริเวช 

 ๔๗ นายโกมล  รัตนะ 

 ๔๘ นายโกศล  ดวงแกว 

 ๔๙ นายไกรทอง  กลาแข็ง 

 ๕๐ นายไกรทอง  พาลี 

 ๕๑ นายไกรศักดิ์  ไกรธนกฤต 

 ๕๒ นายไกรศักดิ์  นันตะราม 

 ๕๓ นายไกรสร  ปล้ืมอารีย 

 ๕๔ นายขวัญชัย  เลิศทรัพยไพศาล 



 หนา   ๑๒๒ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๕๕ นายขวัญชัย  ออนจันทร 

 ๕๖ นายคงกฤช  สุขบัว 

 ๕๗ นายคงฤทธิ์  แกวตั้งขึ้น 

 ๕๘ นายคเชนทร  พวงนวม 

 ๕๙ นายคณพศ  เจริญสุข 

 ๖๐ นายคณาธิป  บุทธิทักษ 

 ๖๑ นายคมกริช  เพชรเสนา 

 ๖๒ นายคมกฤช  สันหาธรรม 

 ๖๓ นายคมกฤษณ  เรือนคํา 

 ๖๔ นายคมสัน  สีจะแปง 

 ๖๕ นายครรชิต  เกษเกษร 

 ๖๖ นายคอมคิด  พรมแสง 

 ๖๗ นายคะเน  ดามี 

 ๖๘ นายคําพันธ  วัลลีย 

 ๖๙ นายคํารณ  แซะอาหลี 

 ๗๐ นายคํารณ  ผิวเรือง 

 ๗๑ นายจเด็จ  รินทรามี 

 ๗๒ นายจตุรงค  ถึงสุข 

 ๗๓ นายจรรยากร  แกนภักดี 

 ๗๔ นายจรูญ  นอยแกว 

 ๗๕ นายจเร  อบทอง 

 ๗๖ นายจักรกฤช  บินรามัน 

 ๗๗ นายจักรกฤษ  เตียบฉายพันธุ 

 ๗๘ นายจักรกฤษ  ถาวรสาลี 

 ๗๙ นายจักรพงค  รุงทวีมนัสชัย 

 ๘๐ นายจักรพงษ  กล่ินแกว 

 ๘๑ นายจักรพันธ  เพงพิศ 

 ๘๒ นายจักรพันธ  ยังพระเดช 

 ๘๓ นายจักรภัทร  เกยจอหอ 

 ๘๔ นายจักรวาฬ  ศิลปไพรสณฑ 

 ๘๕ นายจักริน  แสนสายเนตร 

 ๘๖ นายจักรินทร  อยูพะเนียด 

 ๘๗ นายจารึก  บูระพา 

 ๘๘ นายจํานงค  พรมหลวง 

 ๘๙ นายจิตตพัฒน  ใจตรงสัตย 

 ๙๐ นายจิตพล  รอนไพริน 

 ๙๑ นายจิรวัฒน  สายสนั่น 

 ๙๒ นายจิรวัฒน  สาระสะดิษ 

 ๙๓ นายจิรศักดิ์  คํานอย 

 ๙๔ วาที่รอยตรี จิระ  แกวบุญเรือง 

 ๙๕ นายจิระพล  ภูกัน 

 ๙๖ นายเจตณรงค  บึงออ 

 ๙๗ นายเจตตสุวรรณ  ดวงคุนาสิน 

 ๙๘ นายเจนณรงค  สดใสจิตต 

 ๙๙ นายเจนปกรณ  แสวงธนกุล 

 ๑๐๐ นายเจริญ  เยาววรรณศิริ 

 ๑๐๑ นายเจริญ  อังควัฒนวิทย 

 ๑๐๒ นายเจษฎาภรณ  สุขยัง 

 ๑๐๓ นายฉลอง  บอแกพิทักษ 

 ๑๐๔ นายฉัตรชัย  ทรัพยสวัสดิ์กุล 



 หนา   ๑๒๓ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๑๐๕ นายเฉลิม  รัตนเลิศ 

 ๑๐๖ นายเฉลิมชัย  พินิตภุชพงศ 

 ๑๐๗ นายเฉลิมพล  จําปาเรือง 

 ๑๐๘ สิบเอก เฉลิมพล  สรอยสีหา 

 ๑๐๙ นายเฉลียว  ภาษี 

 ๑๑๐ นายชณนบ  พุทธิยมงคลกุล 

 ๑๑๑ นายชนินทร  พ่ึงบุญ ณ อยุธยา 

 ๑๑๒ นายชยนนท  โลหคํา 

 ๑๑๓ นายชยินทร  พุทธิสาร 

 ๑๑๔ นายชวลิต  สวนเจริญ 

 ๑๑๕ นายชัชชัย  วิชัยสุชาติ 

 ๑๑๖ นายชัชวาลย  สาโรจน 

 ๑๑๗ นายชัย  อุทัยธรรม 

 ๑๑๘ นายชัยญา  โฮมแพน 

 ๑๑๙ นายชัยณรงค  ขันผักแวน 

 ๑๒๐ วาที่รอยเอก ชัยทัด  ฦาชา 

 ๑๒๑ นายชัยประมวล  กาญจนวิไลย 

 ๑๒๒ นายชัยภัทร  สมงาม 

 ๑๒๓ นายชัยยันต  แจมมี 

 ๑๒๔ นายชัยยันต  สีลาบัว 

 ๑๒๕ นายชัยยา  ชุมทวม 

 ๑๒๖ นายชัยวัฒน  เทวธีระรัตน 

 ๑๒๗ นายชัยวิชิต  ไขกระเรี้ยน 

 ๑๒๘ นายชาคริต  สุภเพียร 

 ๑๒๙ นายชาคริส  พรมมหาชัย 

 ๑๓๐ นายชาญศักดิ์  พิรักษา 

 ๑๓๑ นายชานนท  เฮงสกุล 

 ๑๓๒ นายชํานาญ  ปนเจริญพรทวี 

 ๑๓๓ นายชิน  แตงศรีวรรณ 

 ๑๓๔ นายชินธันย  เอี่ยมละออง 

 ๑๓๕ นายชินวัฒน  พวงยอด 

 ๑๓๖ นายชินศักดิ์  บูรณอุดม 

 ๑๓๗ นายเชาวฤทธิ์  ทับอิ้น 

 ๑๓๘ นายเชาวฤทธิ์  ศาสตรประสิทธิ์ 

 ๑๓๙ นายเชาวลิต  วงศทอง 

 ๑๔๐ นายเชิดชัย  สานุสันติ์ 

 ๑๔๑ นายไชยวัฒน  ครรชิตไชย 

 ๑๔๒ นายฐานิสร  คงภูมิ 

 ๑๔๓ นายณชยธรรม  ไตรรัตนศิริกุล 

 ๑๔๔ นายณฐกฤต  เหลาสุขไพศาล 

 ๑๔๕ นายณฐพรรษ  โพธิวัฒน 

 ๑๔๖ นายณฐพล  มูลอินทร 

 ๑๔๗ นายณธีวิชญ  วรชาติตรีจันทร 

 ๑๔๘ นายณรงค  คําซุย 

 ๑๔๙ นายณรงค  องอาจ 

 ๑๕๐ นายณรงคศักดิ์  จันทรลาด 

 ๑๕๑ นายณรงคศักดิ์  ตรีเพ็ชร 

 ๑๕๒ นายณัชธนพงศ  พานิชรัมย 

 ๑๕๓ นายณัฏฐ  ฤทธิอา 

 ๑๕๔ นายณัฐกิตติ์  สิทธิโชคจิรกานต 



 หนา   ๑๒๔ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๑๕๕ วาที่รอยตรี ณัฐจักร  อิสระวิทยะชัย 

 ๑๕๖ นายณัฐชนน  แสงรัตน 

 ๑๕๗ นายณัฐชานนท  นิลกลาง 

 ๑๕๘ นายณัฐธากรณ  สังขทอง 

 ๑๕๙ นายณัฐธีร  นิธิอิสริยาพร 

 ๑๖๐ นายณัฐพงษ  สมนอย 

 ๑๖๑ นายณัฐวัฒน  คํากอน 

 ๑๖๒ นายณัฐวัฒน  ชมภูทัศน 

 ๑๖๓ นายณัฐวุฒิ  โทเกาะ 

 ๑๖๔ นายณัฐวุฒิ  ไผทรัตน 

 ๑๖๕ นายณัทกษิภู  สังขพันธุ 

 ๑๖๖ นายณุพงษ  เบ็ญจาศิริวัฒน 

 ๑๖๗ นายดนัย  พุทธนิยม 

 ๑๖๘ นายดวงเดน  ศรีบุรินทร 

 ๑๖๙ นายดัสกร  คํามา 

 ๑๗๐ นายดําเนิน  ศรีนุช 

 ๑๗๑ นายดํารงศักดิ์  มะธุโป 

 ๑๗๒ นายดิฐฎชพงศ  กิตติปญญธัญ 

 ๑๗๓ นายดิเรก  วงศใหญ 

 ๑๗๔ นายเดชา  เกงกระโทก 

 ๑๗๕ นายเดโช  เกษวิทย 

 ๑๗๖ นายเดโชชัย  สวางวงษ 

 ๑๗๗ นายเดน  ออมอด 

 ๑๗๘ นายแดนพิทักษ  ผัสดี 

 ๑๗๙ นายโดมชัย  บัวหอม 

 ๑๘๐ นายถนอม  คําอาย 

 ๑๘๑ นายถนอม  ธารจินดาภรณ 

 ๑๘๒ นายถนอม  พิมพเงิน 

 ๑๘๓ นายถนัด  เนตรทิพย 

 ๑๘๔ นายถาวี  ศรีสมร 

 ๑๘๕ นายทรงกฤษณ  ศรีชุม 

 ๑๘๖ นายทรงพล  เกตุเรือง 

 ๑๘๗ นายทรงยศ  ปราณีตพลกรัง 

 ๑๘๘ นายทรงวุฒิ  ชวยเมือง 

 ๑๘๙ นายทรงศักดิ์  ศรีบัวทอง 

 ๑๙๐ นายทรงเสนห  ยินดี 

 ๑๙๑ นายทวนทอง  เนียมสวย 

 ๑๙๒ นายทวิช  อาจโยธา 

 ๑๙๓ นายทวี  นุยนิ่ง 

 ๑๙๔ นายทวี  อันทามา 

 ๑๙๕ นายทวีชัย  ศรีเลิศ 

 ๑๙๖ นายทวีรัชตพล  รัตนโพธิ์สุวรรณ 

 ๑๙๗ นายทองทิพย  อุยวงค 

 ๑๙๘ นายทัตเทพ  ทองพับ 

 ๑๙๙ นายทัศนวิทย  ใจทน 

 ๒๐๐ นายทิวชาตรี  มหาพรม 

 ๒๐๑ นายทูล  เทียนแกว 

 ๒๐๒ นายเทววุฒิ  สิมะเสถียร 

 ๒๐๓ นายเทวินทร  พุมหมี 

 ๒๐๔ นายเทอดศักดิ์  แทนศิริ 



 หนา   ๑๒๕ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๒๐๕ นายเทิดเกียรติ  ศรีภิรมย 

 ๒๐๖ นายธงชัย  เหมือนวงศธรรม 

 ๒๐๗ นายธนกร  เขียนนอก 

 ๒๐๘ นายธนกร  มหาชูสกุล 

 ๒๐๙ นายธนดล  สีตาล 

 ๒๑๐ นายธนธรณ  อักษรศิริ 

 ๒๑๑ นายธนนทชัย  มงคลสุภา 

 ๒๑๒ นายธนพงษ  มุงไฝดี 

 ๒๑๓ นายธนภัทร  เคหารมย 

 ๒๑๔ นายธนภัทร  มิสา 

 ๒๑๕ นายธนวัฒน  จีนคง 

 ๒๑๖ นายธนวัฒน  ฤทธิ์ไธสง 

 ๒๑๗ นายธนวันต  จุยศิริ 

 ๒๑๘ นายธนันยกร  หาญประชุม 

 ๒๑๙ นายธนาวัฒน  ทิพรักษ 

 ๒๒๐ นายธนาสรรพ  ขจรภพ 

 ๒๒๑ นายธนิต  สุฐาปญณกุล 

 ๒๒๒ นายธเนต  พุมตนวงศ 

 ๒๒๓ นายธเนศ  ชัยชนะธรรม 

 ๒๒๔ นายธรรพณธร  ลาภเวช 

 ๒๒๕ นายธรรมนูญ  นาครักษา 

 ๒๒๖ นายธรรมรัฐ  บัวขาว 

 ๒๒๗ นายธวัชชัย  นาปองสี 

 ๒๒๘ นายธัชพล  แกนสําโรง 

 ๒๒๙ นายธัญเทพ  นราประสิทธิ์ 

 ๒๓๐ นายธันวา  แกวมณี 

 ๒๓๑ นายธานี  สมานตระกูล 

 ๒๓๒ นายธารินทร  โชคะสุต 

 ๒๓๓ วาที่รอยตรี ธีรฉัตร  แกวเหลา 

 ๒๓๔ นายธีรพล  กามีฮา 

 ๒๓๕ นายธีรพล  ชิณพันธ 

 ๒๓๖ นายธีรภพ  ภิรมยรักษ 

 ๒๓๗ นายธีรวัฒน  กะสันต 

 ๒๓๘ นายธีรศักดิ์  สิงหมุย 

 ๒๓๙ นายธีระพงษ  โลกคําลือ 

 ๒๔๐ นายธีระพล  อริยธนากุล 

 ๒๔๑ นายธีระยุทธ  สุกรีวนัส 

 ๒๔๒ วาที่รอยตรี ธีระวัฒน  ราษฎรกลาง 

 ๒๔๓ นายนคร  ศิริสิงห 

 ๒๔๔ นายนธี  ไพบูลย 

 ๒๔๕ นายนนทณัฏฐ  นอมระวี 

 ๒๔๖ นายนนทปวิธ  กาศสนุก 

 ๒๔๗ นายนนทวริศ  ธนาวงษโรจน 

 ๒๔๘ นายนพดล  แกวพวง 

 ๒๔๙ นายนพดล  ฤมิสตรี 

 ๒๕๐ นายนพดล  สังขทอง 

 ๒๕๑ นายนพพล  โชติวรวรรณ 

 ๒๕๒ นายนพภรณ  แจงใจ 

 ๒๕๓ นายนพรัตน  ผลจันทร 

 ๒๕๔ นายนพรุจ  ชางแดง 



 หนา   ๑๒๖ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๒๕๕ นายนรัฐโรจน  ตรัยวัฒนกุล 

 ๒๕๖ นายนรินทร  นาชัยเงิน 

 ๒๕๗ นายนรินทร  บุตรพรม 

 ๒๕๘ นายนรินทร  ลภาธนะโชติ 

 ๒๕๙ นายนฤนาท  รอดทอน 

 ๒๖๐ นายนฤพนธ  อุทัยแจม 

 ๒๖๑ นายนโลม  พัสสาริกรณ 

 ๒๖๒ นายนันทวัฒน  หมื่นประจญ 

 ๒๖๓ นายนาถวัฒน  เย่ียมแสงทอง 

 ๒๖๔ นายนาที  ทรัพยแตง 

 ๒๖๕ นายนิติโชติ  งามลวน 

 ๒๖๖ นายนิติวุฒิ  ชุมทอง 

 ๒๖๗ นายนิธิฤทธิ์  กั้นเขตต 

 ๒๖๘ นายนิพนธ  กองทุงมน 

 ๒๖๙ นายนิพัฒน  คงถาวร 

 ๒๗๐ นายนิรัน  มั่นสุทธิ 

 ๒๗๑ นายนิราช  แสนจันทร 

 ๒๗๒ นายนิรุจน  สายแสง 

 ๒๗๓ นายนิรุตติ  หวังกุลกลาง 

 ๒๗๔ นายเนติวุธ  รัชตปราโมทย 

 ๒๗๕ นายบดีศร  เพ่ิมศรี 

 ๒๗๖ นายบพิตร  ศรีวะรมย 

 ๒๗๗ นายบรรจง  โพธิ์จันทร 

 ๒๗๘ วาที่รอยโท บรรจง  ศรีสิตานนท 

 ๒๗๙ นายบรรจบ  ขยันย่ิง 

 ๒๘๐ นายบริบูรณ  ขุนคงมี 

 ๒๘๑ นายบัญชา  พิมพสนาม 

 ๒๘๒ นายบัญชา  สุรกุล 

 ๒๘๓ นายบัญชา  เสนา 

 ๒๘๔ นายบัญชา  เอกธรรม 

 ๒๘๕ นายบัณฑิต  จิตรนอก 

 ๒๘๖ นายบัณฑิต  บุญพยุง 

 ๒๘๗ นายบัลลังก  ระเบียบโพธิ์ 

 ๒๘๘ นายบํารุง  ปรีชารัตน 

 ๒๘๙ นายบํารุง  แสนณรงค 

 ๒๙๐ นายบุญยฤทธิ์  ชินจิตร 

 ๒๙๑ นายบุญเลิศ  ระงับทุกข 

 ๒๙๒ นายบุญเสริม  ทีทอง 

 ๒๙๓ นายเบญจมิน  นามมุงคุณ 

 ๒๙๔ นายปฏิภาณ  ไชยตนเทือก 

 ๒๙๕ นายปรเมษฐ  อรุณโรจน 

 ๒๙๖ นายประกอบ  โหมดงาม 

 ๒๙๗ นายประกาศ  จานไธสง 

 ๒๙๘ นายประกิจ  ประชาศรัทธาชาติ 

 ๒๙๙ นายประทวน  มานะนิต 

 ๓๐๐ นายประพนธ  ศรีชัย 

 ๓๐๑ นายประภัสร  ลีลาภิวัฒน 

 ๓๐๒ นายประมาณ  ศิริพิรุณ 

 ๓๐๓ วาที่รอยตรี ประมุข  รัตนวิสุทธิชูกูล 

 ๓๐๔ นายประยงค  คําเนตร 



 หนา   ๑๒๗ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๓๐๕ นายประยุทธ  ลาวัลย 

 ๓๐๖ นายประวรรต  ชัดแววศรี 

 ๓๐๗ นายประวิทย  คุสิตา 

 ๓๐๘ นายประวิทย  'พยอม 

 ๓๐๙ นายประสงค  ตรีทอง 

 ๓๑๐ นายประสงค  โมรา 

 ๓๑๑ นายประสงค  ศรีบุญเรือง 

 ๓๑๒ นายประสิทธิ์  ปกกัง 

 ๓๑๓ นายประสิทธิ์  สมใจ 

 ๓๑๔ นายประสิทธิ์  อาจทวีกุล 

 ๓๑๕ นายประหยัด  จันทรซาย 

 ๓๑๖ นายปรัชญา  สมพงศ 

 ๓๑๗ นายปราโมทย  เมืองสังข 

 ๓๑๘ นายปริญญา  เพชรา 

 ๓๑๙ นายปริญญา  วนาลัย 

 ๓๒๐ นายปริทรรศน  จิตเที่ยง 

 ๓๒๑ นายปริวัติ  สิงหาเวช 

 ๓๒๒ นายปรีชา  วงษวัน 

 ๓๒๓ นายปรีชา  วันโนนาม 

 ๓๒๔ นายปวีณ  เพ็ชรพันธุ 

 ๓๒๕ นายปญญา  วงศศรีพรม 

 ๓๒๖ นายปติณัช  สายใยทอง 

 ๓๒๗ นายปติพันธุ  นอยอยูนิตย 

 ๓๒๘ นายปยราช  ขอเหนี่ยวกลาง 

 ๓๒๙ นายปยศักดิ์ชัย  จันทรดี 

 ๓๓๐ นายปยะ  ชมราพ 

 ๓๓๑ นายปยะมิตร  จันทรดี 

 ๓๓๒ นายเผดิม  ฮวบใจ 

 ๓๓๓ นายไผ  จันทราช 

 ๓๓๔ นายพงศกร  ออนอินทร 

 ๓๓๕ นายพงศเทพ  ดงอุเทน 

 ๓๓๖ นายพงศธร  ใจฟอง 

 ๓๓๗ นายพงศธร  ถวิลหวล 

 ๓๓๘ นายพงศธร  หนูนุรักษ 

 ๓๓๙ นายพงษคณิต  เพียรมงคล 

 ๓๔๐ นายพงษเดช  อุปลกะลิน 

 ๓๔๑ นายพงษทวี  กาวี 

 ๓๔๒ นายพงษพิพัฒน  เขตวิทย 

 ๓๔๓ นายพงษภัทร  ตันติโกมล 

 ๓๔๔ นายพงษระพี  เข็มเพ็ชร 

 ๓๔๕ นายพงษศักดิ์  ชนะภู 

 ๓๔๖ นายพงษศักดิ์  วงศภูมิ 

 ๓๔๗ นายพชร  โทศก 

 ๓๔๘ นายพชร  มูฮําหมัด 

 ๓๔๙ นายพชรกร  พวงแจม 

 ๓๕๐ นายพบสุข  โพธิศิริ 

 ๓๕๑ นายพรชัย  ศรีพระราม 

 ๓๕๒ นายพรชัย  อินออย 

 ๓๕๓ นายพรเทพ  พัดเปล่ียน 

 ๓๕๔ นายพลกฤต  แสนหูม 



 หนา   ๑๒๘ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๓๕๕ นายพลพัชร  ดวงมาลา 

 ๓๕๖ นายพะวงรัก  อินทรธนู 

 ๓๕๗ นายพัฒนชัย  ชุนรักษ 

 ๓๕๘ นายพันดอน  บูรณกิตติ 

 ๓๕๙ นายพากพูมิ  กิจจา 

 ๓๖๐ นายพายัพ  ศุภรัตน 

 ๓๖๑ นายพิเชฎฐ  ไชยดี 

 ๓๖๒ นายพิเชษฐ  คงโต 

 ๓๖๓ นายพิเชษฐ  สุรินทร 

 ๓๖๔ นายพิทยา  สิทธิทองศรี 

 ๓๖๕ นายพิทักษ  ปนประวัติ 

 ๓๖๖ นายพิทักษ  สุวรรณปะเถาว 

 ๓๖๗ นายพิธาน  ทับทิมทอง 

 ๓๖๘ นายพินิจพงษ  สีเล 

 ๓๖๙ นายพิพัฒน  จอยเจริญ 

 ๓๗๐ นายพิพัทยพงศ  ประดา 

 ๓๗๑ นายพิศาล  เพลาจันทร 

 ๓๗๒ นายพิษณุ  วงศกําภู 

 ๓๗๓ นายพีรเดช  สาธร 

 ๓๗๔ นายพีรพล  กระมล 

 ๓๗๕ นายพีระเดช  สูสุข 

 ๓๗๖ นายพุทธวัฒน  อินทรศร 

 ๓๗๗ นายเพ็ชร  นนธิ 

 ๓๗๘ นายเพ่ิมเกียรติ  แสวง 

 ๓๗๙ นายเพ่ิมพูน  กุลชาติ 

 ๓๘๐ นายไพฑูรย  ยอดเทียน 

 ๓๘๑ นายไพทูรย  ฉลาดการณ 

 ๓๘๒ นายไพรบูรณ  จารีต 

 ๓๘๓ นายไพรบูรณ  โพธิ์ศรี 

 ๓๘๔ นายไพรบูลย  ยอดทหาร 

 ๓๘๕ วาที่รอยตรี ไพรินทร  ชวยสกุล 

 ๓๘๖ นายไพโรจน  นอยเอี่ยม 

 ๓๘๗ นายไพโรจน  สุขมาก 

 ๓๘๘ นายไพศาล  ชวยเชษฐ 

 ๓๘๙ นายไพสนธ  ภูหัดธรรม 

 ๓๙๐ นายภคภพ  ปาละนันทน 

 ๓๙๑ นายภรศิษฐ  ใจเสือ 

 ๓๙๒ นายภราดร  ชางทองคํา 

 ๓๙๓ นายภัทรกร  พัฒธนเกร็ด 

 ๓๙๔ นายภัทรเศรษฐ  นามวิชา 

 ๓๙๕ นายภาณพงศ  สุขเสนา 

 ๓๙๖ นายภาณุพงศ  นาราสา 

 ๓๙๗ นายภาณุวิชญ  พิมพงาม 

 ๓๙๘ นายภานุพันธ  เจียงคง 

 ๓๙๙ นายภานุวัฒน  จันทรเอี่ยม 

 ๔๐๐ นายภาษิต  อินทรจันทร 

 ๔๐๑ นายภาสกรณ  กิจชมภู 

 ๔๐๒ นายภูมินทร  กัลปยะภัณฑ 

 ๔๐๓ นายภูวริชษ  เนตรรัตน 

 ๔๐๔ นายมงคล  โฮมไชยะวงศ 



 หนา   ๑๒๙ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๔๐๕ นายมงคลชัย  วิเชียร 

 ๔๐๖ นายมณฑล  เบ็ญจสมิตโยธิน 

 ๔๐๗ วาที่รอยตรี มนตรี  แกวลาย 

 ๔๐๘ นายมนตรี  ศิริสอน 

 ๔๐๙ นายมนตรี  สารทไทย 

 ๔๑๐ นายมนตรี  สําราญ 

 ๔๑๑ นายมนัส  อธิคมสวัสดิ์ 

 ๔๑๒ นายมนัสนันท  พิมพแกว 

 ๔๑๓ วาที่รอยตรี มานพ  วงษนอย 

 ๔๑๔ นายมานพ  สายสุวรรณ 

 ๔๑๕ นายมานพ  สุบรรนารถ 

 ๔๑๖ นายมานพ  สุแพง 

 ๔๑๗ นายมานิตย  พวงเขียว 

 ๔๑๘ นายเมธา  ผาอินดี 

 ๔๑๙ นายเมธี  ชอบวิชา 

 ๔๒๐ นายเมธี  บุญพิทักษ 

 ๔๒๑ นายยงคยุท  ชาตร ี

 ๔๒๒ นายยงยุทธ  พรมบุตร 

 ๔๒๓ นายยรรยง  สุรโยธี 

 ๔๒๔ นายยศนนท  แสนยศ 

 ๔๒๕ นายยศพล  หนูคํา 

 ๔๒๖ นายยอดชาย  กองทอง 

 ๔๒๗ นายยุทธการ  เอมเจริญ 

 ๔๒๘ นายยุทธจักร  จันทรศิริ 

 ๔๒๙ นายยุทธนา  โคตรสาร 

 ๔๓๐ นายยุทธพงษ  คุปตวุฒินันท 

 ๔๓๑ นายยุทธพรรณ  เกษวงษ 

 ๔๓๒ นายยุทธศักดิ์  เวศพันธุ 

 ๔๓๓ นายโยธิน  โคตรวงษา 

 ๔๓๔ นายโยธิน  อ่ําฟก 

 ๔๓๕ นายรติวัฒน  โสตะพา 

 ๔๓๖ นายรพิณ  คงพุม 

 ๔๓๗ นายรักชัย  วงษแข 

 ๔๓๘ นายรัชตะ  ภานุโรจนากร 

 ๔๓๙ นายรัชพล  ฟองฤทธิ์ 

 ๔๔๐ นายรัฐวัฒน  สมุทรสถิตโสภณ 

 ๔๔๑ นายรัฐวัทธ  ปนะเล 

 ๔๔๒ นายรัตนโชติ  มาธุพันธ 

 ๔๔๓ นายรัตนะ  มณีงาม 

 ๔๔๔ นายรัสมี  บุญเรือง 

 ๔๔๕ นายราชทาน  นิ่มนวล 

 ๔๔๖ นายราชัน  หาญเทพ 

 ๔๔๗ นายราชัน  หาญเสือเหลือง 

 ๔๔๘ นายรุง  คาภูเขียว 

 ๔๔๙ นายรุง  นามวงศ 

 ๔๕๐ วาที่รอยตรี รุงโรจน  บวรพงศสิริ 

 ๔๕๑ นายรุจนธิชัย  เทพตาแสง 

 ๔๕๒ นายเริงฤทธิ์  โพธิ์เงิน 

 ๔๕๓ นายเริงศักดิ์  ประดับผล 

 ๔๕๔ นายเรืองสิทธิ์  ชวินรัฐนนท 



 หนา   ๑๓๐ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๔๕๕ นายไร  คชเดช 

 ๔๕๖ นายฤทธิไกร  คํามา 

 ๔๕๗ นายฤทธิรงค  ตรงชาติ 

 ๔๕๘ นายลิขิต  ไชยคชบาล 

 ๔๕๙ นายลือชัย  เจริญรูป 

 ๔๖๐ นายวจน  สิทธิฤทธิ์ 

 ๔๖๑ นายวชิระ  อาสาแข็ง 

 ๔๖๒ นายวรกิจ  ศรีสุข 

 ๔๖๓ นายวรนันทน  ทองแกมแกว 

 ๔๖๔ นายวรพจน  พุมเจริญดี 

 ๔๖๕ นายวรพล  วชิระพงษากุล 

 ๔๖๖ นายวรพันธ  บัวผัน 

 ๔๖๗ นายวรรณชัย  ผุดผอง 

 ๔๖๘ นายวรวิทย  สงดํา 

 ๔๖๙ นายวรวิทย  สินธุระหัส 

 ๔๗๐ นายวรวุฒิ  ศรีมาศ 

 ๔๗๑ นายวรัญู  คําเมือง 

 ๔๗๒ นายวราพงษ  ชิดปรางค 

 ๔๗๓ นายวสันต  บุตรบาล 

 ๔๗๔ นายวัชรพงษ  วัดบุญเล้ียง 

 ๔๗๕ นายวัชรวิศว  นอมมะณี 

 ๔๗๖ นายวัชระพงษ  จันทรสุพรม 

 ๔๗๗ นายวัฒนา  บุญญาลัย 

 ๔๗๘ นายวัฒนา  ศรีคงจันทร 

 ๔๗๙ นายวัลลภ  ลาภจิตร 

 ๔๘๐ นายวัลลภ  เลิศศรี 

 ๔๘๑ นายวัลลภ  ศรีเพ็ชร 

 ๔๘๒ นายวิจิตร  พลอยบุตร 

 ๔๘๓ นายวิชาญ  เกื้อหนุน 

 ๔๘๔ นายวิชาญ  เฉียบสมุทร 

 ๔๘๕ นายวิชาญ  ชูนวลศรี 

 ๔๘๖ วาที่รอยเอก วิชาญ  เล้ียงชื่นใจ 

 ๔๘๗ นายวิเชียร  คงเพชรศักดิ์ 

 ๔๘๘ นายวิเชียร  แสนเสนอ 

 ๔๘๙ นายวิฑูรย  เกตุเหล็ก 

 ๔๙๐ นายวิทยา  ใจตรง 

 ๔๙๑ นายวิทยา  มุงอินทรกลาง 

 ๔๙๒ นายวิทิต  จิตตแจง 

 ๔๙๓ นายวิทูร  หอยสังข 

 ๔๙๔ นายวินัย  นาถมทอง 

 ๔๙๕ วาที่รอยเอก วิบูลย  โสมมณี 

 ๔๙๖ นายวิภาส  พงศประยูร 

 ๔๙๗ นายวิระ  พนาลี 

 ๔๙๘ นายวิรัช  คงสวัสดิ์ 

 ๔๙๙ นายวิรัตน  พสุนนท 

 ๕๐๐ นายวิรุตน  กระรันต 

 ๕๐๑ นายวิรุฬ  นาละคร 

 ๕๐๒ นายวิโรจน  มานะเสรี 

 ๕๐๓ นายวิศรุต  ชูชาติเชื้อ 

 ๕๐๔ นายวิศรุทธิ์  มูลประวัติ 



 หนา   ๑๓๑ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๕๐๕ นายวิศิษฐ  บุญปก 

 ๕๐๖ นายวิสิทธิ์  บุญโสม 

 ๕๐๗ นายวิสิทธิ์  พงษลุน 

 ๕๐๘ นายวิสิษฐ  สีเบา 

 ๕๐๙ สิบเอก วีรชาติ  ทิชาชาติ 

 ๕๑๐ นายวีรณัฐ  ทิมยายงาม 

 ๕๑๑ นายวีรภัทร  ไมไหว 

 ๕๑๒ นายวีรยุทธ  ตาโรย 

 ๕๑๓ นายวีรยุทธ  ประกอบผล 

 ๕๑๔ นายวีรวัฒน  สุขเกษม 

 ๕๑๕ นายวีระชัย  ทองภู 

 ๕๑๖ นายวีระชัย  พิทักษไพศาลภากร 

 ๕๑๗ นายวีระชาติ  ภาษีชา 

 ๕๑๘ นายวีระพันธ  ออนเอื้อน 

 ๕๑๙ นายวีระยุทธ  เย่ียมเจริญ 

 ๕๒๐ นายวีระวัฒน  วงศสนิทรัตน 

 ๕๒๑ นายวีระศักดิ์  เพียรเจริญสิน 

 ๕๒๒ นายวีระศักดิ์  มุกดา 

 ๕๒๓ นายวีรักษ  ชัยศรี 

 ๕๒๔ นายวุฒิไกร  แสงสกุล 

 ๕๒๕ นายวุฒิพงษ  วงศแพทย 

 ๕๒๖ นายวุฒิพล  รัชตะชาติ 

 ๕๒๗ นายวุฒิศักดิ์  ทองทา 

 ๕๒๘ นายเวหา  ธรรมบุตร 

 ๕๒๙ นายศรวรา  ไศลวรากุล 

 ๕๓๐ นายศรีชัย  สันติวัชราณุรักษ 

 ๕๓๑ วาที่รอยตรี ศรีทรงพล  ศรีฤกษ 

 ๕๓๒ นายศรีบุตร  บุตตะวงศ 

 ๕๓๓ นายศรุตม  ศิลปวิโรจน 

 ๕๓๔ นายศักดา  อุตวัฒน 

 ๕๓๕ นายศักดิ์ชัย  อ่ําโต 

 ๕๓๖ นายศักดิ์ดา  แดงเถิน 

 ๕๓๗ นายศักดิ์ดา  ไหมหรือ 

 ๕๓๘ นายศักดิ์วรมัน  โพธิ์ไกร 

 ๕๓๙ นายศักดิ์สิทธิ์  วิโรภาส 

 ๕๔๐ นายศักดิ์สิทธิ์  สุขบรม 

 ๕๔๑ นายศักราช  ไชยรัมย 

 ๕๔๒ นายศินาตร  ปุณณะหิตานนท 

 ๕๔๓ นายศิริชัย  เข็มกลัดทอง 

 ๕๔๔ นายศิริชัย  ประสานทอง 

 ๕๔๕ นายศิริธร  คะเรรัมย 

 ๕๔๖ นายศิลปชัย  ยอดนิล 

 ๕๔๗ นายศิลา  เข็มชิต 

 ๕๔๘ นายศิวะนารถอุดม  แกวอุดม 

 ๕๔๙ นายศุปกร  รวบรวม 

 ๕๕๐ นายศุภกฤต  บุญเรือง 

 ๕๕๑ วาที่รอยตรี ศุภกิจ  มีจํารัส 

 ๕๕๒ นายสงา  สาแกว 

 ๕๕๓ นายสนอง  สุขยานุดิษฐ 

 ๕๕๔ นายสนิท  นนทะวงษ 
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 ๕๕๕ นายสนิท  รอดวินิจ 

 ๕๕๖ นายสมควร  เตี่ยบัวแกว 

 ๕๕๗ นายสมคิด  ดําริห 

 ๕๕๘ นายสมคิด  สมเปาจี 

 ๕๕๙ นายสมชัย  ทรัพยประเสริฐ 

 ๕๖๐ นายสมชัย  พรมนิกร 

 ๕๖๑ นายสมชาติ  แกวนิ่ม 

 ๕๖๒ นายสมชาย  กฤษณะสังข 

 ๕๖๓ นายสมชาย  นอยคํา 

 ๕๖๔ นายสมชาย  พะนิจรัมย 

 ๕๖๕ นายสมชาย  รัตนประจักร 

 ๕๖๖ นายสมชาย  ศิริทอง 

 ๕๖๗ นายสมชาย  อูสุวรรณ 

 ๕๖๘ นายสมเด็จ  พรภูเขียว 

 ๕๖๙ วาที่รอยตรี สมเดช  ชุมโสตร 

 ๕๗๐ นายสมเดช  ตั้งใจ 

 ๕๗๑ นายสมเดช  สอดศรี 

 ๕๗๒ นายสมบัติ  จันทรนาค 

 ๕๗๓ นายสมบัติ  ชนะศรี 

 ๕๗๔ นายสมบูรณ  พรหมมุณี 

 ๕๗๕ นายสมบูรณ  มะละกา 

 ๕๗๖ นายสมปอง  โคตมา 

 ๕๗๗ นายสมพงษ  สีนวล 

 ๕๗๘ นายสมพงษ  อินทรกลํ่า 

 ๕๗๙ นายสมพร  คําเหลา 

 ๕๘๐ นายสมพร  นิลชูจิตร 

 ๕๘๑ นายสมพิศ  เบาสูงเนิน 

 ๕๘๒ นายสมภพ  เกตุงาม 

 ๕๘๓ นายสมยศ  วงคเขียน 

 ๕๘๔ นายสมยศ  อิสสอาด 

 ๕๘๕ นายสมลักษณ  เหล็กศรี 

 ๕๘๖ นายสมศักดิ์  บุญญานันท 

 ๕๘๗ วาที่รอยตรี สมศักดิ์  เย็นประสิทธิ์ 

 ๕๘๘ นายสมศักดิ์  ศรีภิรมย 

 ๕๘๙ วาที่รอยตรี สมศักดิ์  สีเอี่ยม 

 ๕๙๐ นายสมศักดิ์  สุแพง 

 ๕๙๑ นายสมศักดิ์  อยูเย็น 

 ๕๙๒ นายสมหวัง  เจียสินเจริญ 

 ๕๙๓ นายสมัคร  โคตวงศ 

 ๕๙๔ นายสมัคร  จัดกลาง 

 ๕๙๕ นายสมัคร  ปยนามวาณิช 

 ๕๙๖ นายสมัย  ทาบทา 

 ๕๙๗ นายสมัย  บาศรี 

 ๕๙๘ นายสยุมพร  อุทัยรังษี 

 ๕๙๙ นายสรรทสิทธิ์  ฟกทัพ 

 ๖๐๐ นายสรรเพชญ  นิลผาย 

 ๖๐๑ นายสรวิชญ  พนทุกข 

 ๖๐๒ นายสราวุธ  สุภาพ 

 ๖๐๓ นายสราวุธ  อาจวิชัย 

 ๖๐๔ นายสหพงศ  ศรีรงค 
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 ๖๐๕ นายสหัส  กลากลางสมร 

 ๖๐๖ นายสัญชัย  จันทรแจม 

 ๖๐๗ นายสัญชัย  วงศสุริยะ 

 ๖๐๘ นายสันติ  ฉาสันเที๊ยะ 

 ๖๐๙ นายสากล  แสนสุข 

 ๖๑๐ วาที่รอยตรี สายชล  อุณหบุตร 

 ๖๑๑ นายสายันต  บุตรสอน 

 ๖๑๒ นายสายันต  อิ่มอวน 

 ๖๑๓ วาที่รอยตรี สาริศ  มีมูซอ 

 ๖๑๔ นายสาโรจน  เตชะกฤตธีโรดม 

 ๖๑๕ นายสําราญ  ทองจันทร 

 ๖๑๖ นายสิงหสัมพันธ  ทามแกว 

 ๖๑๗ นายสิทธิกร  วิสุทธิวงศ 

 ๖๑๘ นายสิทธิชัย  ดวงพลอย 

 ๖๑๙ นายสิทธิชัย  พูลสวัสดิ์ 

 ๖๒๐ นายสิทธิชัย  ภูสุด 

 ๖๒๑ นายสิทธิเดช  ขวัญเรือง 

 ๖๒๒ นายสิทธิพงศ  เรืองนภาเพ็ญ 

 ๖๒๓ นายสินธนู  พันธโสภา 

 ๖๒๔ นายสุกิจ  หวังขอบกลาง 

 ๖๒๕ นายสุขฤทัย  บุญเจริญ 

 ๖๒๖ นายสุขวสันต  อวมสอาด 

 ๖๒๗ นายสุจินต  ศรีดวง 

 ๖๒๘ นายสุชน  ทองมา 

 ๖๒๙ นายสุชาติ  ทองคลาย 

 ๖๓๐ นายสุชาติ  มณีอินทร 

 ๖๓๑ นายสุชาติ  สาลีวรรณ 

 ๖๓๒ นายสุชาติ  อัญชลีสถาพร 

 ๖๓๓ นายสุดตา  ชูรัตน 

 ๖๓๔ นายสุทธิชัย  บุญคง 

 ๖๓๕ นายสุเทพ  สุขเสร็จ 

 ๖๓๖ นายสุเทพ  ออนสอาด 

 ๖๓๗ นายสุธี  ชาญชิด 

 ๖๓๘ นายสุนทร  ไทยนอก 

 ๖๓๙ นายสุนทร  ศาลางาม 

 ๖๔๐ นายสุนทร  แสงศรี 

 ๖๔๑ นายสุนาท  ชินประเสริฐ 

 ๖๔๒ นายสุบรรณ  จงรัก 

 ๖๔๓ นายสุบรรณ  เภตรา 

 ๖๔๔ นายสุปญญา  สันวิลาศ 

 ๖๔๕ นายสุพจน  ธารีวิบูลย 

 ๖๔๖ นายสุพจน  วรรณพราหมณ 

 ๖๔๗ นายสุพจน  ศรีภักดี 

 ๖๔๘ นายสุพจน  สุภาพ 

 ๖๔๙ นายสุพจน  สุวรรณบล 

 ๖๕๐ นายสุพล  ศิลา 

 ๖๕๑ นายสุพัฒน  ประดับกูล 

 ๖๕๒ นายสุภัทธ  ธัญญเจริญ 

 ๖๕๓ นายสุภาพ  จ้ีฟู 

 ๖๕๔ วาที่รอยตรี สุเมธ  สุจริยวงศ 



 หนา   ๑๓๔ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๖๕๕ นายสุรจิตร  หมั่นมั่ง 

 ๖๕๖ นายสุรชัย  กุซัว 

 ๖๕๗ นายสุรชัย  จิรอุดมสุข 

 ๖๕๘ นายสุรชัย  ปญชนา 

 ๖๕๙ นายสุรชัย  สิริมีนนันท 

 ๖๖๐ นายสุรชาติ  แซมทอง 

 ๖๖๑ นายสุรเชษฐ  ออนสีแดง 

 ๖๖๒ นายสุรพล  เบาจังหาร 

 ๖๖๓ นายสุรลักษณ  เชษฐา 

 ๖๖๔ นายสุรศักดิ์  จ่ันนพรัตน 

 ๖๖๕ นายสุรศักดิ์  เนืองภา 

 ๖๖๖ นายสุรศักดิ์  วงคประวัติ 

 ๖๖๗ นายสุรศักดิ์  เหมสมัน 

 ๖๖๘ นายสุระรัตน  สิงหา 

 ๖๖๙ นายสุรัตน  ดงแสง 

 ๖๗๐ นายสุราชดิษฐ  ศรีสัตยชยะ 

 ๖๗๑ นายสุราษฎร  สุจริยวงศ 

 ๖๗๒ นายสุริยา  กล่ินบานชื่น 

 ๖๗๓ นายสุริยา  ผลาเหิม 

 ๖๗๔ นายสุริยา  มณีนวล 

 ๖๗๕ นายสุริยา  อันทะมะโน 

 ๖๗๖ นายสุวัฒ  เผ่ือนโชติ 

 ๖๗๗ นายสุวัฒน  จุมาสูง 

 ๖๗๘ นายสุวัฒน  สงคศิริ 

 ๖๗๙ นายสุวัตร  คงประเสริฐ 

 ๖๘๐ นายสุวิช  แสงสวาง 

 ๖๘๑ นายสุวิชชา  พันธุบุญปลูก 

 ๖๘๒ นายสุวิทย  รุดชิณ 

 ๖๘๓ นายเสกสรร  ปรุงจิตร 

 ๖๘๔ นายเสกสิทธิ์  ปดตังนาโพธิ์ 

 ๖๘๕ นายเสงี่ยม  สีเลา 

 ๖๘๖ นายเสนห  โอสถ 

 ๖๘๗ นายเสนาะ  เหงหอม 

 ๖๘๘ นายเสริมศักดิ์  ฤทธิยา 

 ๖๘๙ นายเสริมศักดิ์  แสงจันทร 

 ๖๙๐ นายแสน  โสมเกษตรินทร 

 ๖๙๑ นายโสฬส  เจียรสมจิตร 

 ๖๙๒ นายไสว  มาตรวิเศษ 

 ๖๙๓ นายหัสชัย  มาเสมอ 

 ๖๙๔ นายแหวนทอง  อาจรักษา 

 ๖๙๕ นายองคอาจ  วิสุทธิวราพันธ 

 ๖๙๖ นายอชิรวิชญ  รัชวัชรวรชัย 

 ๖๙๗ นายอดิเรก  เพชรกลา 

 ๖๙๘ นายอดิศร  จันทรประดิษฐ 

 ๖๙๙ นายอดิศร  ใจสิงห 

 ๗๐๐ นายอดิศักดิ์  พลเย่ียม 

 ๗๐๑ นายอติวุฒิ  กีรเกียรติ 

 ๗๐๒ นายอนนท  อุนะรัตน 

 ๗๐๓ นายอนันต  เกาะกลาง 

 ๗๐๔ นายอนันต  ล้ิมกลาง 



 หนา   ๑๓๕ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๗๐๕ นายอนันต  ศิริทองสุข 

 ๗๐๖ นายอนันต  แสงจันทร 

 ๗๐๗ นายอนิรุทธ  แปงมา 

 ๗๐๘ นายอนุชัย  ทองชุบ 

 ๗๐๙ นายอนุชา  เข็มรัตน 

 ๗๑๐ นายอนุชา  ครสิงห 

 ๗๑๑ นายอนุชา  มุภาษา 

 ๗๑๒ นายอนุชิต  อินทรพรม 

 ๗๑๓ นายอนุพงษ  พรบัวลา 

 ๗๑๔ นายอนุพงษ  สิริทรัพยทวี 

 ๗๑๕ นายอนุพันธ  สําเภาทอง 

 ๗๑๖ นายอนุรักษ  ซาแสง 

 ๗๑๗ นายอเนก  แดงโกเมน 

 ๗๑๘ นายอภิชัย  หอมชาติ 

 ๗๑๙ นายอภิชาติ  แกวพูล 

 ๗๒๐ นายอภิชาติ  คณะนา 

 ๗๒๑ นายอภิชาติ  ทองกานเหลือง 

 ๗๒๒ นายอภิชาติ  ยอยรูรอบ 

 ๗๒๓ นายอภิชาติ  วงษา 

 ๗๒๔ นายอภิชาติ  ศิริรัตนพิริยะ 

 ๗๒๕ นายอภิชาติ  สถาพรพานิชย 

 ๗๒๖ นายอภิดุลย  วรเดช 

 ๗๒๗ นายอภินันท  ดําเกล้ียง 

 ๗๒๘ นายอภิวิชญ  จิระเวช 

 ๗๒๙ นายอภิสร  ประดับแดง 

 ๗๓๐ นายอภิสิทธิ์  นิลนนท 

 ๗๓๑ นายอมฤต  ไทรงาม 

 ๗๓๒ นายอรรถพล  ดวงจํา 

 ๗๓๓ นายอรรถวุฒิ  กรรณประชา 

 ๗๓๔ นายอัคคณัฐ  ทรัพยสนอง 

 ๗๓๕ นายอัครนิวัต  แสงพล 

 ๗๓๖ นายอัครา  ฉิมมุจฉา 

 ๗๓๗ นายอัคเรศ  ทองลักษณศิริ 

 ๗๓๘ นายอัฐฐาปกรณ  ศิริกุล 

 ๗๓๙ นายอัศวิน  วาดสีดา 

 ๗๔๐ นายอัสมาน  นิเต็ม 

 ๗๔๑ นายอาชววิศิษฎ  อูขาวอูน้ํา 

 ๗๔๒ นายอาทิตย  ทัศวงษา 

 ๗๔๓ นายอาทิตย  พรหมโชติ 

 ๗๔๔ นายอาทิตย  รุณจักร 

 ๗๔๕ นายอาทิตยศักดิ์  เพงเล็งดี 

 ๗๔๖ นายอาธรณ  โพธิ์ปฐม 

 ๗๔๗ นายอานันต  จันทรังษี 

 ๗๔๘ นายอํานาจ  แขนสูงเนิน 

 ๗๔๙ นายอํานาจ  คิดเห็น 

 ๗๕๐ นายอํานาจ  ชุไชย 

 ๗๕๑ นายอําพล  คมขํา 

 ๗๕๒ นายอิทธิพล  สุนทรวงษ 

 ๗๕๓ นายอิษฏ  ประพาน 

 ๗๕๔ นายอุดม  ล้ีไพบูลย 



 หนา   ๑๓๖ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๗๕๕ นายอุดมศักดิ์  ศิริหนองหวา 

 ๗๕๖ นายอุทัย  บัวหลวง 

 ๗๕๗ นายอุเทน  จิยิพงศ 

 ๗๕๘ นายอุรุพงศ  คุณเจริญทรัพย 

 ๗๕๙ นายเอกชัย  พานทอง 

 ๗๖๐ นายเอกณัฏฐ  เผ่ือแผ 

 ๗๖๑ นายเอกพงษ  ดิษแสง 

 ๗๖๒ นายเอกรัตน  สวรรคพรเพ็ญ 

 ๗๖๓ นายเอกศักดิ์  อินทนะ 

 ๗๖๔ นายเอนก  แสนเกียง 

 ๗๖๕ นางสาวกชกร  ขบวนแกว 

 ๗๖๖ นางกชกร  บํารุงศิลป 

 ๗๖๗ นางสาวกชกร  ศิลาอุดม 

 ๗๖๘ นางกชนัช  ออนชู 

 ๗๖๙ นางกชพร  พรหมชวย 

 ๗๗๐ นางกชพรรณ  นิราศภัย 

 ๗๗๑ นางกชามาศ  คงตุก 

 ๗๗๒ นางกนกพร  แกวกัลป 

 ๗๗๓ นางสาวกนกพร  ชูชะเอม 

 ๗๗๔ นางสาวกนกพร  รินไธสง 

 ๗๗๕ นางสาวกนกพร  สังขพิชัย 

 ๗๗๖ นางกนกพรรณ  รัตนปราณี 

 ๗๗๗ นางกนกวรรณ  กาญจโนภาศ 

 ๗๗๘ นางกนกวรรณ  จันสุนา 

 ๗๗๙ นางสาวกนกวรรณ  ชารีแสน 

 ๗๘๐ นางกนกวรรณ  ทองพอคา 

 ๗๘๑ นางสาวกนกวรรณ  เพชรวิเศษ 

 ๗๘๒ นางสาวกนกอร  ศรวิเศษ 

 ๗๘๓ นางกนกอร  สุวรรณรงค 

 ๗๘๔ นางกนตธีรา  ศรีรมยรื่น 

 ๗๘๕ นางสาวกนิษฐา  หมั่นกิจการ 

 ๗๘๖ นางกมลชนก  พลีไพร 

 ๗๘๗ นางสาวกมลทิพย  สาสุธรรม 

 ๗๘๘ นางกมลภัทร  สาลีคงประยูร 

 ๗๘๙ นางกมลรักษ  สีน้ําเงิน 

 ๗๙๐ นางกมลรัตน  แสงเพ็ชร 

 ๗๙๑ นางกมลวรรณ  กงศรี 

 ๗๙๒ นางสาวกมลวรรณ  มิตรกระจาง 

 ๗๙๓ นางสาวกมลวรรณ  สุขมาก 

 ๗๙๔ นางกมลา  รัตนชื่น 

 ๗๙๕ นางสาวกรกฎ  บุญดี 

 ๗๙๖ นางสาวกรชนก  จันทรเจริญศิริ 

 ๗๙๗ นางกรชวัล  รอดบุญ 

 ๗๙๘ นางสาวกรณธนัญ  กบรัตน 

 ๗๙๙ นางสาวกรรณิกา  ขันธบัณฑิต 

 ๘๐๐ นางสาวกรรณิกา  ชวยอาษา 

 ๘๐๑ นางสาวกรรณิกา  มอญแกว 

 ๘๐๒ นางสาวกรรณิกา  เมืองซื่อ 

 ๘๐๓ นางกรรณิการ  แกวเกษเกี้ยง 

 ๘๐๔ นางสาวกรรณิการ  ถุงลาภผล 



 หนา   ๑๓๗ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๘๐๕ นางสาวกรรณิการ  ทองทับ 

 ๘๐๖ นางกรรณิการ  บุญอินทร 

 ๘๐๗ นางสาวกรรณิการ  เปนใจชวย 

 ๘๐๘ นางกรรณิการ  ราชสมบัติ 

 ๘๐๙ นางสาวกรรณิการ  ออนจันทร 

 ๘๑๐ นางกรรยาณี  ศรีนอย 

 ๘๑๑ นางกรัณทิพย  โหติธะนัง 

 ๘๑๒ นางสาวกฤตติกา  สังขพินิจ 

 ๘๑๓ นางกฤตภัค  กิจเกษตรสถาพร 

 ๘๑๔ นางกฤตยา  พลโยราช 

 ๘๑๕ นางสาวกฤตยากรณ  เจริญทรัพย 

 ๘๑๖ นางสาวกฤติกา  สุตินกาศ 

 ๘๑๗ นางสาวกฤติยาภรณ  ทองดี 

 ๘๑๘ นางสาวกฤศมน  จันทรสีชา 

 ๘๑๙ นางสาวกฤษณา  อุทัศน 

 ๘๒๐ นางสาวกฤษดี  กําพล 

 ๘๒๑ นางกวินนาฏ  ทันปรีชา 

 ๘๒๒ นางสาวกวีรัตน  พงษพิลา 

 ๘๒๓ นางสาวกษิรา  โกมลเดชาชัย 

 ๘๒๔ นางสาวกษิรา  โคตรโสภา 

 ๘๒๕ นางสาวกอขวัญ  พันธนา 

 ๘๒๖ นางสาวกอบกาญจน  เทพเฉลิม 

 ๘๒๗ นางกัญจนา  ชวงสูงเนิน 

 ๘๒๘ นางสาวกัญชพร  พงษศิริ 

 ๘๒๙ นางกัญชลีกร  ชัยชาญ 

 ๘๓๐ นางกัญญวรา  เติมใจ 

 ๘๓๑ นางสาวกัญญวรา  นาคสิงห 

 ๘๓๒ นางสาวกัญญา  แซล้ิม 

 ๘๓๓ นางสาวกัญญา  พุฒตาล 

 ๘๓๔ นางกัญญาพร  เหงี่ยมไพศาล 

 ๘๓๕ นางสาวกัญญาภัทร  วงศพูนสุข 

 ๘๓๖ นางสาวกัญญารัตน  ชายนิยม 

 ๘๓๗ นางสาวกัญญารัตน  อารักษ 

 ๘๓๘ นางกัญทิมา  วิริยาอนันตกุล 

 ๘๓๙ นางสาวกัณฐภรณ  ธรรมประเสริฐ 

 ๘๔๐ นางสาวกัติยาลักษณ  พรมมงคล 

 ๘๔๑ นางสาวกันตรัตน  ยังอยูดี 

 ๘๔๒ นางสาวกันตลภัส  อชิรปญญานันท 

 ๘๔๓ นางกันตินันท  ณ อุบล 

 ๘๔๔ นางกันทลิดา  บุญชม 

 ๘๔๕ นางสาวกันทิมา  ธนะไพรินทร 

 ๘๔๖ นางสาวกันยา  เทพกัน 

 ๘๔๗ นางสาวกันยาทิพย  ประเสริฐไทย 

 ๘๔๘ นางกันยารัตน  เล็กเลอสันต 

 ๘๔๙ นางสาวกันลญา  เกตุชาติ 

 ๘๕๐ นางกัลชลิกา  แสงอนันต 

 ๘๕๑ นางกัลยสุดา  พิมพดี 

 ๘๕๒ นางสาวกัลยา  ขาวซัง 

 ๘๕๓ นางสาวกัลยา  เปานาเรียง 

 ๘๕๔ นางสาวกัลยา  วนาวงศสกุล 



 หนา   ๑๓๘ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๘๕๕ นางสาวกัลยา  หวังปญญา 

 ๘๕๖ นางสาวกัลยาณี  รติอาภากุล 

 ๘๕๗ นางสาวกัลยาวัล  ศรทอง 

 ๘๕๘ นางกาญจนธีรา  สอดศรี 

 ๘๕๙ นางสาวกาญจนมาศ  ศรีออน 

 ๘๖๐ นางกาญจนา  กล่ินวิมล 

 ๘๖๑ นางสาวกาญจนา  แกวพงค 

 ๘๖๒ นางกาญจนา  แกวอุดร 

 ๘๖๓ นางสาวกาญจนา  คลายสุทธิ์ 

 ๘๖๔ นางสาวกาญจนา  ไชยมโน 

 ๘๖๕ นางกาญจนา  ดุลยะนันท 

 ๘๖๖ นางสาวกาญจนา  ทองกลม 

 ๘๖๗ นางสาวกาญจนา  ทับทิมศรี 

 ๘๖๘ นางกาญจนา  ธาราศิริ 

 ๘๖๙ นางกาญจนา  นักฆอง 

 ๘๗๐ นางสาวกาญจนา  บัวลอย 

 ๘๗๑ นางกาญจนา  ประมูลพงษ 

 ๘๗๒ นางกาญจนา  ผิวหอม 

 ๘๗๓ นางกาญจนา  มองเพชร 

 ๘๗๔ นางกาญจนา  ยะไม 

 ๘๗๕ นางกาญจนา  เยาวมาลย 

 ๘๗๖ นางสาวกาญจนา  ลือจันดา 

 ๘๗๗ นางสาวกาญจนา  ศิลา 

 ๘๗๘ นางกาญจนา  สมกลีบ 

 ๘๗๙ นางกาญจนาภรณ  ชาติกระพันธุ 

 ๘๘๐ นางกาญจนาภรณ  เปล่ียนศรีเพ็ชร 

 ๘๘๑ นางกาญจนาวดี  วงศจริยา 

 ๘๘๒ นางสาวกาญจนาวลัย  เพ็ชรตะกั่ว 

 ๘๘๓ นางสาวกานตพิชชา  ขันนอก 

 ๘๘๔ นางสาวกานตพิชชา  ทุมดี 

 ๘๘๕ นางกานตพิชชา  สมัยธาดาพงษ 

 ๘๘๖ นางสาวกานตมณี  ศรีปตเนตร 

 ๘๘๗ นางสาวกานติมล  เปไสล 

 ๘๘๘ นางสาวกานติมา  หมัดละ 

 ๘๘๙ นางกําไล  เมฆสมุทร 

 ๘๙๐ นางสาวกําไลทอง  จันทรไทยศรี 

 ๘๙๑ นางสาวกิ่งกาญจน  ตรีแกว 

 ๘๙๒ นางกิ่งกาญจน  ภูชัย 

 ๘๙๓ นางสาวกิ่งแกว  สานิสี 

 ๘๙๔ นางกิ่งทอง  สลับเพชร 

 ๘๙๕ นางสาวกิตญาภัทร  แข็งฤทธิ์ 

 ๘๙๖ นางสาวกิตติพรรณ  บัวรอด 

 ๘๙๗ นางกิตติยา  จารสาร 

 ๘๙๘ นางกิติยาพร  คงทอง 

 ๘๙๙ นางกิติวรรณวัฒนา  ฤทธิ์เต็ม 

 ๙๐๐ นางกุลธิดา  วรสิษฐ 

 ๙๐๑ นางสาวกุลนิษฐ  วงศแกว 

 ๙๐๒ นางกุลรัก  ไชยราชา 

 ๙๐๓ นางกุลวรา  ตันปน 

 ๙๐๔ นางสาวกุศล  ทองคง 



 หนา   ๑๓๙ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๙๐๕ นางกุสุมา  จรจันทร 

 ๙๐๖ นางกุสุมา  หลวงพล 

 ๙๐๗ นางเกตุนภา  บูหลง 

 ๙๐๘ นางสาวเกมจิราวรรณ  วรรณวินัย 

 ๙๐๙ นางเกยูร  มวงเพ็ชร 

 ๙๑๐ นางสาวเกศนีย  คลายบุตร 

 ๙๑๑ นางเกศสรินทร  พ่ึงนํ้า 

 ๙๑๒ นางเกศินี  ชัยประไพ 

 ๙๑๓ นางสาวเกศินี  อรัญภูมิ 

 ๙๑๔ นางเกษร  จันทะเวช 

 ๙๑๕ นางสาวเกษร  พลสิมมา 

 ๙๑๖ นางเกษร  ยอดเทพ 

 ๙๑๗ นางสาวเกษรา  บุญสงค 

 ๙๑๘ นางสาวเกษราพร  โจมพรม 

 ๙๑๙ นางเกษราภรณ  จันทวงศ 

 ๙๒๐ นางสาวเกษราภรณ  ทรัพยรุงเรือง 

 ๙๒๑ นางเกษราภรณ  ไพศาล 

 ๙๒๒ นางสาวเกสร  จุยคลัง 

 ๙๒๓ นางสาวเกสรา  แจงประยูร 

 ๙๒๔ นางขจรรัตน  เกษรสิทธิ์ 

 ๙๒๕ นางสาวขนิษฐา  จันดากูล 

 ๙๒๖ นางสาวขนิษฐา  ทะเสนฮด 

 ๙๒๗ นางขนิษฐา  ปฐมรักษ 

 ๙๒๘ นางสาวขนิษฐา  พจนานุกูลกิจ 

 ๙๒๙ นางขนิษฐา  วงษภู 

 ๙๓๐ นางสาวขนิษฐา  สุขชื่น 

 ๙๓๑ นางขนิษฐา  สุไลมาน 

 ๙๓๒ นางขวัญจิรา  รัตนชัย 

 ๙๓๓ นางสาวขวัญใจ  ศรีทรัพย 

 ๙๓๔ นางสาวขวัญใจ  โสไชยยันต 

 ๙๓๕ นางสาวขวัญชนก  แดงนวน 

 ๙๓๖ นางสาวขวัญชนก  ตวนชื่น 

 ๙๓๗ นางขวัญชีวี  ชมภูศรี 

 ๙๓๘ นางขวัญตา  บุญโพธิ์ทอง 

 ๙๓๙ นางสาวขวัญนภา  อินปอง 

 ๙๔๐ นางขวัญเรือน  ชมราพ 

 ๙๔๑ นางขวัญเรือน  อุบล 

 ๙๔๒ นางสาวขวัญฤทัย  ครุฑธา 

 ๙๔๓ นางขวัญฤทัย  มาลี 

 ๙๔๔ นางขวัญสุดา  สีเหลือง 

 ๙๔๕ นางสาวเขมจิรา  ขวงทิพย 

 ๙๔๖ นางสาวเข็มพร  ปะวะโท 

 ๙๔๗ นางสาวเข็มอัปสร  ศรีโยธี 

 ๙๔๘ นางสาวโขมพัสตร  สินสา 

 ๙๔๙ นางคชาภรณ  ฉันทประเสริฐวุฒิ 

 ๙๕๐ นางสาวคนึง  บองกระโทก 

 ๙๕๑ นางสาวคนึงนิจ  บุญทองแกว 

 ๙๕๒ นางสาวคนึงนิตย  วงษปล่ัง 

 ๙๕๓ นางสาวคนึงนุช  จิตรพานิช 

 ๙๕๔ นางสาวคมขวัญ  ออนบึงพราว 



 หนา   ๑๔๐ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๙๕๕ นางคมขํา  ปานพรม 

 ๙๕๖ นางสาวคันธารัตน  ปล้ืมจิตต 

 ๙๕๗ นางคํา  ไชยดี 

 ๙๕๘ นางสาวคําภา  คําศรี 

 ๙๕๙ นางสาวจงกลณี  วิเศษสา 

 ๙๖๐ นางสาวจงรัก  ทัพพันธดี 

 ๙๖๑ นางจณิสตา  จันทรักษ 

 ๙๖๒ นางจตุพร  สุวรรณรัตน 

 ๙๖๓ นางสาวจรรธิรา  นรสิงห 

 ๙๖๔ นางจรรยพร  วิทยาอํานวยยศ 

 ๙๖๕ นางสาวจรรยา  ทะสูง 

 ๙๖๖ นางสาวจรรยา  หาญรบ 

 ๙๖๗ นางสาวจรรยา  อับดุลลากาซิม 

 ๙๖๘ นางจรวย  ทับแกว 

 ๙๖๙ นางจรัญญา  ประกิ่ง 

 ๙๗๐ นางจรัญญา  ยูพานิช 

 ๙๗๑ นางสาวจรัสลักษณ  สุขเกษม 

 ๙๗๒ นางสาวจรัสศรี  คําศรีจันทร 

 ๙๗๓ นางสาวจรัสศิริ  กลัดเกตุ 

 ๙๗๔ นางจริยา  คําอยู 

 ๙๗๕ นางสาวจริศยา  ทับคํา 

 ๙๗๖ นางจรี  เหลืองอราม 

 ๙๗๗ นางจันจิลา  คิดคํานวน 

 ๙๗๘ นางจันทณา  นาถมทอง 

 ๙๗๙ นางสาวจันทนา  ค่ํายัง 

 ๙๘๐ นางสาวจันทนา  โพธิบุตร 

 ๙๘๑ นางจันทนา  เยาววรรณศิริ 

 ๙๘๒ นางสาวจันทนา  สมบุญ 

 ๙๘๓ นางสาวจันทนา  สืบพันธโกย 

 ๙๘๔ นางสาวจันทรจิรา  ดวงภุมเมศ 

 ๙๘๕ นางสาวจันทรจิรา  ทองสงโสม 

 ๙๘๖ นางสาวจันทรแจม  สุดสวาสดิ์ 

 ๙๘๗ นางสาวจันทรฑิตา  พรหมสมสวย 

 ๙๘๘ นางจันทรทร  ปานคลํ้า 

 ๙๘๙ นางสาวจันทรทิพย  ชํานิกลา 

 ๙๙๐ นางสาวจันทรทิพย  ธุรกิจ 

 ๙๙๑ นางสาวจันทรทิมา  เทียนศิริ 

 ๙๙๒ นางจันทรทิรา  ชัยยันต 

 ๙๙๓ นางสาวจันทรเพชร  พรมโณภาส 

 ๙๙๔ นางสาวจันทรเพ็ญ  จาบาล 

 ๙๙๕ นางจันทรเพ็ญ  ทองออน 

 ๙๙๖ นางสาวจันทรเพ็ญ  สารสมัคร 

 ๙๙๗ นางสาวจันทรเพ็ญ  สุหา 

 ๙๙๘ นางสาวจันทรสอน  หนูกอง 

 ๙๙๙ นางสาวจันทรา  โคตรบรม 

 ๑๐๐๐ นางจันทรารัตน  พรหมรักษา 

 ๑๐๐๑ นางสาวจันทรี  แซมทอง 

 ๑๐๐๒ นางจันทิมา  โรจนวัฒนวิบูลย 

 ๑๐๐๓ นางจาตุพร  อยูศิริ 

 ๑๐๐๔ นางจารึก  ชวยนาเขต 



 หนา   ๑๔๑ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๑๐๐๕ นางสาวจารุกร  พุทธการุณยวงศ 

 ๑๐๐๖ นางสาวจารุณี  แกวแสงทอง 

 ๑๐๐๗ นางสาวจารุณี  จันทรังศรี 

 ๑๐๐๘ นางจารุณี  ชัยจันดา 

 ๑๐๐๙ นางสาวจารุณี  ดวงคําจันทร 

 ๑๐๑๐ นางจารุณี  เทพวรรณ 

 ๑๐๑๑ นางสาวจารุณี  วิชัยดิษฐ 

 ๑๐๑๒ นางจารุพร  ตางจิตต 

 ๑๐๑๓ นางจารุภัทร  แกนทอง 

 ๑๐๑๔ นางจารุริน  แรงเขตการ 

 ๑๐๑๕ นางสาวจารุลักษณ  ประภาศิริสุลี 

 ๑๐๑๖ นางจารุวรรณ  นอมมะณี 

 ๑๐๑๗ นางสาวจารุวรรณ  เพียรบุญ 

 ๑๐๑๘ นางจารุวรรณ  มีศรี 

 ๑๐๑๙ นางจารุวรรณ  ศิลปเจริญ 

 ๑๐๒๐ นางจารุวรรณ  สมหา 

 ๑๐๒๑ นางจารุวรรณ  แสงแจม 

 ๑๐๒๒ นางสาวจารุวรรณ  อินทรักษ 

 ๑๐๒๓ นางสาวจํานง  กิจทวี 

 ๑๐๒๔ นางสาวจํานงค  พวงสวัสดิ์ 

 ๑๐๒๕ นางสาวจํารัส  หาญจังหรีด 

 ๑๐๒๖ นางสาวจิณชญา  ทองเวียง 

 ๑๐๒๗ นางสาวจิณหจุฑา  พงษสมัครไทย 

 ๑๐๒๘ นางสาวจิณัฐตา  มาตรา 

 ๑๐๒๙ วาที่รอยตรีหญิง จิดาภา  นัตชะวะพัน 

 ๑๐๓๐ นางจิตฑามาศ  เชื้อโฮม 

 ๑๐๓๑ นางจิตติมา  ใจกลา 

 ๑๐๓๒ นางสาวจิตติยา  โชทนากูล 

 ๑๐๓๓ นางจิตประภา  สรรคศรีเพ็ญ 

 ๑๐๓๔ นางสาวจิตรตรี  ผูธนดี 

 ๑๐๓๕ นางสาวจิตรรัตน  เรืองไพศาล 

 ๑๐๓๖ นางสาวจิตรลดา  ทองปลี 

 ๑๐๓๗ นางจิตรลดา  ละครพล 

 ๑๐๓๘ นางสาวจิตรา  บริบูรณ 

 ๑๐๓๙ นางสาวจิตราภรณ  แกวดี 

 ๑๐๔๐ นางสาวจิตราภรณ  ดวงจุมพล 

 ๑๐๔๑ นางจิตลัดดา  ชาววัง 

 ๑๐๔๒ นางสาวจินดานุช  นามโคตร 

 ๑๐๔๓ นางสาวจินดารัตน  แกนสาร 

 ๑๐๔๔ นางสาวจินดารัตน  สุวพจน 

 ๑๐๔๕ นางสาวจินตนา  เกตุพิบูลย 

 ๑๐๔๖ นางจินตนา  โคตรบุญเรือง 

 ๑๐๔๗ นางสาวจินตนา  ชวยดวง 

 ๑๐๔๘ นางจินตนา  ชูวงศ 

 ๑๐๔๙ นางสาวจินตนา  ดวงชัยภูมิ 

 ๑๐๕๐ นางสาวจินตนา  มาดวง 

 ๑๐๕๑ นางสาวจินตนา  มูเนาวาเราะ 

 ๑๐๕๒ นางจินตนา  วงคแสน 

 ๑๐๕๓ นางจินตนา  วานานวงค 

 ๑๐๕๔ นางจินตนา  สงาอารียกูล 



 หนา   ๑๔๒ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๑๐๕๕ นางสาวจินตนา  สมพงพันธ 

 ๑๐๕๖ นางสาวจินตนา  สุดงูเหลือม 

 ๑๐๕๗ นางจินตนา  หิรัญสุข 

 ๑๐๕๘ นางจินตนา  อยูเย็น 

 ๑๐๕๙ นางสาวจินตวีร  สาขามุละ 

 ๑๐๖๐ นางจินตหรา  มาพะเนา 

 ๑๐๖๑ นางจินตหลา  ทิพยสมบัติวงศ 

 ๑๐๖๒ นางสาวจิรกานต  แสนชัย 

 ๑๐๖๓ นางสาวจิรนันท  นุนชูคัน 

 ๑๐๖๔ นางจิรภา  โกมินทร 

 ๑๐๖๕ นางสาวจิรภิญญา  กุลสุทธิ์ 

 ๑๐๖๖ นางสาวจิรวดี  เกษี 

 ๑๐๖๗ นางจิรัฎฐ  ปรีชาตันติวงศ 

 ๑๐๖๘ นางจิรา  รื่นเริง 

 ๑๐๖๙ นางสาวจิราพร  จันทยุทธ 

 ๑๐๗๐ นางสาวจิราพร  บุญตา 

 ๑๐๗๑ นางสาวจิราพร  รังสินธุ 

 ๑๐๗๒ นางสาวจิราพร  เว็งอาจ 

 ๑๐๗๓ นางสาวจิราพร  สระทอง 

 ๑๐๗๔ นางสาวจิราภรณ  ประเสริฐหลา 

 ๑๐๗๕ นางจิราภรณ  เสนา 

 ๑๐๗๖ นางสาวจิราภรณ  อนุพัฒน 

 ๑๐๗๗ นางสาวจิราภรณ  อินรุงเรือง 

 ๑๐๗๘ นางสาวจิราภัค  เชื้อแกวจิญดา 

 ๑๐๗๙ นางจิราวรรณ  ไตรพิษ 

 ๑๐๘๐ นางจิฬาภรณ  มะโนสีลา 

 ๑๐๘๑ นางสาวจิฬาภรณ  สารพรม 

 ๑๐๘๒ นางสาวจีฎานัย  เหรียญเพชร 

 ๑๐๘๓ นางสาวจีรภา  เพชรสงคราม 

 ๑๐๘๔ นางสาวจีรวดี  ตัณฑเสน 

 ๑๐๘๕ นางสาวจีรวรรณ  มณีวรรณ 

 ๑๐๘๖ นางจีระจันทร  มูลตระกูล 

 ๑๐๘๗ นางสาวจีระพันธ  ปองกัน 

 ๑๐๘๘ นางจีระพันธ  เหลืองธารทิพย 

 ๑๐๘๙ นางสาวจีระวรรณ  เขจรรักษ 

 ๑๐๙๐ นางสาวจีราภา  วีระพันธุ 

 ๑๐๙๑ นางสาวจุฑาทิพ  ดานไพบูลยผล 

 ๑๐๙๒ นางสาวจุฑาทิพย  ทิพยโกศัย 

 ๑๐๙๓ นางสาวจุฑาทิพย  ศรีทองบูรณ 

 ๑๐๙๔ นางจุฑาทิพย  สีสรรณ 

 ๑๐๙๕ นางสาวจุฑาภรณ  พุทธโอวาท 

 ๑๐๙๖ นางจุฑามาศ  พูลลาภ 

 ๑๐๙๗ นางจุฑามาศ  อิ่มสมบัติ 

 ๑๐๙๘ นางสาวจุฑารัตน  คตนวม 

 ๑๐๙๙ นางสาวจุฑารัตน  ทิศกระโทก 

 ๑๑๐๐ นางจุฑารัตน  ยืนยาว 

 ๑๑๐๑ นางสาวจุฑารัตน  วงษา 

 ๑๑๐๒ นางจุรีรัตน  ศรีบุญสุข 

 ๑๑๐๓ นางจุรีรัตน  สังขทอง 

 ๑๑๐๔ นางสาวจุไรพร  ของเลิศ 



 หนา   ๑๔๓ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๑๑๐๕ นางสาวจุไรรัตน  ปรัชญาเกรียงไกร 

 ๑๑๐๖ นางสาวจุลลดา  โปรดปราน 

 ๑๑๐๗ นางสาวจุสรวง  ไชยราช 

 ๑๑๐๘ นางจุฬากาญจน  มาลีหวล 

 ๑๑๐๙ นางสาวจุฬารัตน  ฐิติศานนท 

 ๑๑๑๐ นางสาวจุฬาลักษณ  มงคลเสถียร 

 ๑๑๑๑ นางเจนจิรา  บุญญะภานุพล 

 ๑๑๑๒ นางสาวเจริญรัตน  ขันประกอบ 

 ๑๑๑๓ นางเจริญศรี  จันทรควง 

 ๑๑๑๔ นางเจษฎาพร  เรียงแกว 

 ๑๑๑๕ นางสาวเจษฎาภรณ  ชูชวย 

 ๑๑๑๖ นางสาวเจษฐชฎาพร  สาลาสุตา 

 ๑๑๑๗ นางสาวเจิมขวัญ  สุขพานิชย 

 ๑๑๑๘ นางสาวแจงลักษณ  สุวรรณเสริม 

 ๑๑๑๙ นางแจมใส  รักเดช 

 ๑๑๒๐ นางฉลองรัฐ  จอมสังข 

 ๑๑๒๑ นางสาวฉวีวรรณ  ตุลยะธํารงค 

 ๑๑๒๒ นางสาวฉัตรชนันท  ธนบดีอัครพงศ 

 ๑๑๒๓ นางฉัตรศิรินทร  ชุมโสตร 

 ๑๑๒๔ นางสาวฉันทนา  ทองคํา 

 ๑๑๒๕ นางสาวฉันทนา  วิเชียรวงค 

 ๑๑๒๖ นางเฉลิมรัตน  รื่นเริง 

 ๑๑๒๗ นางเฉลิมศรี  ครองสุข 

 ๑๑๒๘ นางสาวเฉลียว  ปอมพฤกษ 

 ๑๑๒๙ นางสาวเฉิดฉัน  โคตรมา 

 ๑๑๓๐ นางสาวโฉมฉาย  เดชขุนทด 

 ๑๑๓๑ นางสาวชญาดา  ศรีวิเชียร 

 ๑๑๓๒ นางชญานันท  พิมพสาร 

 ๑๑๓๓ นางชญานันท  แสงทองแจม 

 ๑๑๓๔ นางชญานิน  สาธุพันธ 

 ๑๑๓๕ นางชญาภา  จันทรพร 

 ๑๑๓๖ นางชฎารัตน  สีนาค 

 ๑๑๓๗ นางสาวชณัญ  ทองสุขมาก 

 ๑๑๓๘ นางสาวชนกภัทร  หงสกุล 

 ๑๑๓๙ นางสาวชนมณิกา  ชินราช 

 ๑๑๔๐ นางชนันทธิพัฒน  ไชยเรียบ 

 ๑๑๔๑ นางสาวชนานันท  เจริญย่ิง 

 ๑๑๔๒ นางสาวชนานันท  วิบูลย 

 ๑๑๔๓ นางสาวชนิกา  บุญเกล้ียง 

 ๑๑๔๔ นางชนิกา  บุญทรัพย 

 ๑๑๔๕ นางชนิดาภา  จริยะเศรษฐพงศ 

 ๑๑๔๖ นางชนิตา  อารีสินพิทักษ 

 ๑๑๔๗ นางสาวชนินทร  หมอแกว 

 ๑๑๔๘ นางชบาบุญ  ศรีรัตนภรณ 

 ๑๑๔๙ นางสาวชมจันทร  กิริมิตร 

 ๑๑๕๐ นางสาวชมธีรดา  ธีรศักดิ์วรกูล 

 ๑๑๕๑ นางชมพูนุช  ดวงจันทรทิพย 

 ๑๑๕๒ นางสาวชมพูนุท  ชื่นแพร 

 ๑๑๕๓ นางชยิสดา  สุขสําอางค 

 ๑๑๕๔ นางสาวชยุดา  ธนพัตพิธาน 



 หนา   ๑๔๔ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๑๑๕๕ นางสาวชรินญา  เอี่ยมสะอาด 

 ๑๑๕๖ นางสาวชรินทร  กิตติโภคิรัตน 

 ๑๑๕๗ นางชรินทรพร  บุญเลิศ 

 ๑๑๕๘ นางชลตินาถ  เพ็งสวาง 

 ๑๑๕๙ นางสาวชลธร  เวชศาสตร 

 ๑๑๖๐ นางสาวชลธิกาญจน  ศรีปลัด 

 ๑๑๖๑ นางสาวชลธิชา  บุญรักษา 

 ๑๑๖๒ นางสาวชลธิชา  บุตรนาค 

 ๑๑๖๓ นางชลธิชา  เบาชาลี 

 ๑๑๖๔ นางสาวชลธิชา  พิมพมานะกิจ 

 ๑๑๖๕ นางชลธิญา  ทุมไมล 

 ๑๑๖๖ นางชลนานันท  ศิริวัฒน 

 ๑๑๖๗ นางสาวชลภัสส  พูนตระกูลเกียรติ 

 ๑๑๖๘ นางสาวชลรจ  สําราญสุข 

 ๑๑๖๙ นางสาวชลลดา  ผาดี 

 ๑๑๗๐ นางสาวชลสรวง  สุขสวัสดิ์ 

 ๑๑๗๑ นางชลันดา  พยัคฆวิเชียร 

 ๑๑๗๒ นางสาวชลันธร  วงศมนตร 

 ๑๑๗๓ นางสาวชลิตา  ชัยวีรวัฒน 

 ๑๑๗๔ นางชวลักษณ  นาครักษา 

 ๑๑๗๕ นางชวลา  หอมพุง 

 ๑๑๗๖ นางชวันภัสร  วัชรไชยศิลป 

 ๑๑๗๗ นางสาวชวัลชร  สมละออ 

 ๑๑๗๘ นางชวาลัย  สิงหสถิตย 

 ๑๑๗๙ นางสาวชอผกา  ขนัดนา 

 ๑๑๘๐ นางชอผกามาศฎ์ิฎ  บุญเลิศ 

 ๑๑๘๑ นางชัชญา  เกตุสยาย 

 ๑๑๘๒ นางสาวชัญญาพัทธ  จูงใจ 

 ๑๑๘๓ นางสาวชัญญาภัค  รัตนกําพล 

 ๑๑๘๔ นางชาฎา  สงมะเริง 

 ๑๑๘๕ นางสาวชาดา  พลายแดง 

 ๑๑๘๖ นางสาวชารินี  คชชา 

 ๑๑๘๗ นางสาวชารี  เรียมแสน 

 ๑๑๘๘ นางสาวชาลินี  กังวานธํารง 

 ๑๑๘๙ นางชาลิสา  บุตรเมือง 

 ๑๑๙๐ นางสาวชาลิสา  เรืองเทพ 

 ๑๑๙๑ นางสาวชิสาพัชร  อินโอภาส 

 ๑๑๙๒ นางชีวรัตน  บัวรุง 

 ๑๑๙๓ นางสาวชื่นจิต  ถิตยเจือ 

 ๑๑๙๔ นางชื่นชีวรรณ  พระชัยบูลย 

 ๑๑๙๕ นางชุติกาญจน  มลิเวช 

 ๑๑๙๖ นางสาวชุติกาญจน  ยะรังวงษ 

 ๑๑๙๗ นางชุติมดี  มีศิลป 

 ๑๑๙๘ นางชุติมน  ยุพิน 

 ๑๑๙๙ นางสาวชุติมันตี  พูนกวินทิพย 

 ๑๒๐๐ นางชุติมา  พงษพัฒน 

 ๑๒๐๑ นางชุติมา  สุขบรม 

 ๑๒๐๒ นางชุติมา  สุแพง 

 ๑๒๐๓ นางชุติมา  อนันตวงศ 

 ๑๒๐๔ นางสาวชุติมา  อักษรกริช 



 หนา   ๑๔๕ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๑๒๐๕ นางสาวชุรดา  มวลมนตรี 

 ๑๒๐๖ นางสาวชุลีกร  พวงแกว 

 ๑๒๐๗ นางชุลีรัตน  มิ่งมงคล 

 ๑๒๐๘ นางสาวโชติกา  จูฑังคะ 

 ๑๒๐๙ นางโชติกา  นิมมานรติกุล 

 ๑๒๑๐ นางสาวโชติกา  สีอวน 

 ๑๒๑๑ นางสาวโชติกานต  สารพันธ 

 ๑๒๑๒ นางโชติภา  ครุเสนีย 

 ๑๒๑๓ นางสาวโชษิตา  จุสมใจ 

 ๑๒๑๔ นางซาเตียง  พงษไพร 

 ๑๒๑๕ นางซารีนา  พลสา 

 ๑๒๑๖ นางสาวญาณวรรณ  ใจสุข 

 ๑๒๑๗ นางสาวญาณิชศา  บุรีรัตนเวชา 

 ๑๒๑๘ นางญาณิศาภา  พิสิษฐเจียระไน 

 ๑๒๑๙ นางญาดาวรัชญ  เลิศไตรกุล 

 ๑๒๒๐ นางญาตา  รอดเพชร 

 ๑๒๒๑ นางฐปนรรฆ  มาลี 

 ๑๒๒๒ นางสาวฐิฎาภัณฑ  พีระมีชัยชนะ 

 ๑๒๒๓ นางฐิดาพรรณ  ธนาไกรเศรษฐ 

 ๑๒๒๔ นางสาวฐิตา  อินมะดัน 

 ๑๒๒๕ นางฐิตาภา  ฟกเจริญ 

 ๑๒๒๖ นางสาวฐิตารีย  ศรีดามาตย 

 ๑๒๒๗ นางสาวฐิติญา  หวังใจสุข 

 ๑๒๒๘ นางสาวฐิตินันท  ทรัพยธํารงค 

 ๑๒๒๙ นางสาวฐิติพร  แสงอรุณ 

 ๑๒๓๐ นางฐิติพร  โสมออน 

 ๑๒๓๑ นางสาวฐิติพัชร  เฉนียง 

 ๑๒๓๒ นางฐิติมา  เมืองชุมพล 

 ๑๒๓๓ นางสาวฐิติยา  แยมกมล 

 ๑๒๓๔ นางสาวฑิตฐิตา  วัธนาดิลก 

 ๑๒๓๕ นางสาวณฐมน  ภูอมรพงษ 

 ๑๒๓๖ นางณฐอร  ชื่นวัฒนภาณุ 

 ๑๒๓๗ นางสาวณฐะพร  นามาสุข 

 ๑๒๓๘ นางสาวณดาภา  สนธิไทรงาม 

 ๑๒๓๙ นางสาวณปภัช  มาศขาว 

 ๑๒๔๐ นางสาวณภัทชากร  ศักดาพิศิษฏ 

 ๑๒๔๑ นางสาวณมรัตน  ปงตระกูล 

 ๑๒๔๒ นางสาวณอร  วุฒิวราวรรณ 

 ๑๒๔๓ นางณัจฉรียา  แหวนมีคา 

 ๑๒๔๔ นางสาวณัชชา  ธาราศักดิ์ 

 ๑๒๔๕ นางณัชสฎา  เหลาคุม 

 ๑๒๔๖ นางณัฏฐกานต  บุญบานเย็น 

 ๑๒๔๗ นางสาวณัฏฐธยาน  ดีรอด 

 ๑๒๔๘ นางณัฏฐนันท  มณฑาทิพย 

 ๑๒๔๙ นางสาวณัฏฐนันท  อัครวิทยานันท 

 ๑๒๕๐ นางสาวณัฏฐนิชา  สมศิริ 

 ๑๒๕๑ นางสาวณัฏฐพัชร  โชติกรณ 

 ๑๒๕๒ นางณัฏฐระพี  เนตรอนงค 

 ๑๒๕๓ นางสาวณัฏฐวีร  นงนุช 

 ๑๒๕๔ นางสาวณัฏฐอาภา  คําโสมศรี 



 หนา   ๑๔๖ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๑๒๕๕ นางสาวณัฏฐิตาพัฒน  มหาวัน 

 ๑๒๕๖ นางสาวณัฐกฤตา  แพงพิพัฒน 

 ๑๒๕๗ นางสาวณัฐกัลย  ไทยรัตน 

 ๑๒๕๘ นางสาวณัฐชรัตน  เปยมวัตถาภรณ 

 ๑๒๕๙ นางณัฐญา  ไพศาล 

 ๑๒๖๐ นางสาวณัฐญา  เหล่ียมดี 

 ๑๒๖๑ นางณัฐญาวดี  โสตะพา 

 ๑๒๖๒ นางสาวณัฐฎาณี  พรทองสุขวิทย 

 ๑๒๖๓ นางณัฐฐฏิมา  สงสิงห 

 ๑๒๖๔ นางสาวณัฐฐริศา  พวงเขม 

 ๑๒๖๕ นางสาวณัฐฐาพร  ถมจังหรีด 

 ๑๒๖๖ นางสาวณัฐณิชา  รักอริยพงศ 

 ๑๒๖๗ นางณัฐณิดา  ปนทอง 

 ๑๒๖๘ นางสาวณัฐธภา  ปรางคทอง 

 ๑๒๖๙ นางณัฐธยาน  กิตติพัชราวิชญ 

 ๑๒๗๐ นางณัฐธยาน  แกววัน 

 ๑๒๗๑ นางสาวณัฐธิกานต  กุศลวิทย 

 ๑๒๗๒ นางณัฐธิดา  หมัดนุรักษ 

 ๑๒๗๓ นางณัฐธีรา  สมบูรณ 

 ๑๒๗๔ นางสาวณัฐนรี  ทองคํา 

 ๑๒๗๕ นางสาวณัฐนันท  วศินะเมฆินทร 

 ๑๒๗๖ นางสาวณัฐปรียา  ไหมเหล่ียม 

 ๑๒๗๗ นางสาวณัฐพร  ดิษฐสุนนท 

 ๑๒๗๘ นางณัฐพร  แผลงฤทธิ์ 

 ๑๒๗๙ นางณัฐพร  สมศิริ 

 ๑๒๘๐ นางณัฐพร  แสนพยุหะ 

 ๑๒๘๑ นางสาวณัฐพัชร  วันดี 

 ๑๒๘๒ นางสาวณัฐภา  แกวกําเหนิด 

 ๑๒๘๓ นางสาวณัฐมาศ  บุญมีสิริเมธังกร 

 ๑๒๘๔ นางณัฐยา  บุญรอด 

 ๑๒๘๕ นางณัฐยา  ผลอุดม 

 ๑๒๘๖ นางณัฐยา  สวนศิลปพงศ 

 ๑๒๘๗ นางณัฐยา  สุภาพ 

 ๑๒๘๘ นางสาวณัฐรดี  เกตพันธ 

 ๑๒๘๙ นางณัฐรากร  ตาสุสี 

 ๑๒๙๐ นางสาวณัฐริกานต  โลววิวัฒนกุล 

 ๑๒๙๑ นางสาวณัฐรินีย  โทชัย 

 ๑๒๙๒ นางณัฐรินีย  ธุระพันธุ 

 ๑๒๙๓ นางณัฐรุจา  โชติกลาง 

 ๑๒๙๔ นางสาวณัฐวรรณ  แสงบัวเผ่ือน 

 ๑๒๙๕ นางณัฐวสา  พงคย่ีหวา 

 ๑๒๙๖ นางณัทธมน  ตระกูลอํานวยผล 

 ๑๒๙๗ นางณิชชา  เจือจาน 

 ๑๒๙๘ นางสาวณิชนันทน  สุทธิวัฒนสกุล 

 ๑๒๙๙ นางสาวณิชมน  ชูในเมือง 

 ๑๓๐๐ นางสาวณิชรัตน  วิถีเทพ 

 ๑๓๐๑ นางณิชาภัทร  พรมจันทา 

 ๑๓๐๒ นางณิชาภัทร  โลหิตไทย 

 ๑๓๐๓ นางณิชาภา  วงศาจันทร 

 ๑๓๐๔ นางสาวณิชารีย  โนนกอง 



 หนา   ๑๔๗ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๑๓๐๕ วาที่รอยตรีหญิง ณิภากรณ  ฟกฉิม 

 ๑๓๐๖ นางสาวณิมลรัตน  บุญรัตนวิจิตร 

 ๑๓๐๗ นางสาวณิศาชน  ปุยเจริญ 

 ๑๓๐๘ นางณีลภาพร  สายธนู 

 ๑๓๐๙ นางดรุณี  ฉิมชาง 

 ๑๓๑๐ นางสาวดรุวรรณ  แกวทอง 

 ๑๓๑๑ นางสาวดลดา  อิ่มจิต 

 ๑๓๑๒ นางดลนภา  ปุริสชาติ 

 ๑๓๑๓ นางสาวดลษร  รัตนนธนากร 

 ๑๓๑๔ นางสาวดวงจิตต  ออนชอย 

 ๑๓๑๕ นางสาวดวงใจ  จันดารัตน 

 ๑๓๑๖ นางสาวดวงใจ  จันทะเสน 

 ๑๓๑๗ นางดวงใจ  ตั้งสวาง 

 ๑๓๑๘ นางดวงใจ  ทานะศิล 

 ๑๓๑๙ นางสาวดวงใจ  บัวแดง 

 ๑๓๒๐ นางดวงใจ  บุญไฮ 

 ๑๓๒๑ นางสาวดวงใจ  เพ็งพินิจ 

 ๑๓๒๒ นางสาวดวงใจ  ราษี 

 ๑๓๒๓ นางดวงใจ  วงษหนูพะเนา 

 ๑๓๒๔ นางสาวดวงใจ  สหชัยยันต 

 ๑๓๒๕ นางดวงใจ  สุวรรณกูฏ 

 ๑๓๒๖ นางสาวดวงใจ  สุวรรณชัย 

 ๑๓๒๗ นางสาวดวงเดือน  ตอพิมาย 

 ๑๓๒๘ นางดวงเดือน  วรกุลพิพัฒน 

 ๑๓๒๙ นางสาวดวงตา  แกวคําศรี 

 ๑๓๓๐ นางดวงพร  เซียวประเสริฐ 

 ๑๓๓๑ นางสาวดวงพร  ปุญศิริ 

 ๑๓๓๒ นางสาวดวงพร  เอี่ยมผดุง 

 ๑๓๓๓ นางดวงรัตน  บังใบ 

 ๑๓๓๔ นางดวงหทัย  เสือชม 

 ๑๓๓๕ นางดวงหฤทัย  เพชรส่ีหมื่น 

 ๑๓๓๖ นางดอกซอน  ศิลปสืบเชื้อ 

 ๑๓๓๗ นางดาระณี  คันยุไล 

 ๑๓๓๘ นางสาวดารัตน  ชูคง 

 ๑๓๓๙ นางสาวดารัตน  พงษสุวรรณ 

 ๑๓๔๐ นางสาวดารา  บุญโท 

 ๑๓๔๑ นางดาริน  ศรีสุขใส 

 ๑๓๔๒ นางดารุณี  เพ็งพุฒ 

 ๑๓๔๓ นางดาเรศ  เอื้อกุลอติชาต 

 ๑๓๔๔ นางสาวดาเรศน  มงคลวิสุทธิ์ 

 ๑๓๔๕ นางสาวดาวใจ  จันทรแสง 

 ๑๓๔๖ นางดาวนภา  ไชยยนต 

 ๑๓๔๗ นางดาวรุง  พิทักษชาติ 

 ๑๓๔๘ นางสาวดาหรา  เหงพุม 

 ๑๓๔๙ นางสาวดาหวัน  ชาญคา 

 ๑๓๕๐ นางสาวดิฐาเกศ  ปานพันธโพธิ์ 

 ๑๓๕๑ นางดุจชญา  มนเพงพินิจ 

 ๑๓๕๒ นางดุจดาว  หนูแกว 

 ๑๓๕๓ นางสาวดุจอรุณ  อินตา 

 ๑๓๕๔ นางสาวดุสิดา  เหลือจันทร 



 หนา   ๑๔๘ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๑๓๕๕ นางสาวเดือนนภา  เจริญจิตร 

 ๑๓๕๖ นางเดือนเพ็ญ  สีแล 

 ๑๓๕๗ นางตติยรัตน  เสือสูงเนิน 

 ๑๓๕๘ นางสาวตรามิสา  อิ่นคํา 

 ๑๓๕๙ นางสาวตริญญา  ศรีนอก 

 ๑๓๖๐ นางสาวตรีสุคนธ  สิทธิเขตการณ 

 ๑๓๖๑ นางตองตา  สุวารี 

 ๑๓๖๒ นางสาวเตียงคํา  เตโช 

 ๑๓๖๓ นางเตือนใจ  ตั้งอรุณรัศมี 

 ๑๓๖๔ นางเตือนใจ  มุนินทรนิมิตต 

 ๑๓๖๕ นางไตรรัตน  วิสิทธิศาสตร 

 ๑๓๖๖ นางสาวถนิชฌา  จันทรบวร 

 ๑๓๖๗ นางถวิล  โพธิ์ออน 

 ๑๓๖๘ นางสาวถิรดา  จันทตรี 

 ๑๓๖๙ นางสาวถิรดา  วรรณพงษ 

 ๑๓๗๐ นางทรรศนีย  วราหคํา 

 ๑๓๗๑ นางทรรศนีวรรณ  สุดเฉลียว 

 ๑๓๗๒ นางสาวทรัพย  ตุมดีลัง 

 ๑๓๗๓ นางสาวทวีวรรณ  มูลมณี 

 ๑๓๗๔ นางทองกานต  ชุไชย 

 ๑๓๗๕ นางสาวทองคํา  คงขวัญเมือง 

 ๑๓๗๖ นางทองจันทร  เดชอัมพร 

 ๑๓๗๗ นางทองสุข  ภูมั่ง 

 ๑๓๗๘ นางทองใส  หนูทวี 

 ๑๓๗๙ นางทองหลาง  บุญเศียร 

 ๑๓๘๐ นางสาวทัชนี  โพธิ์ออง 

 ๑๓๘๑ นางทัศณีวรรณ  ครสิงห 

 ๑๓๘๒ นางทัศนี  แปรงครสาร 

 ๑๓๘๓ นางสาวทัศนี  พุฒนอก 

 ๑๓๘๔ นางสาวทัศนีย  เกิดรอด 

 ๑๓๘๕ นางทัศนีย  เปรมสมาน 

 ๑๓๘๖ นางสาวทัศนีย  พุมพวง 

 ๑๓๘๗ นางสาวทัศนีย  ย้ิมสมบูรณ 

 ๑๓๘๘ นางสาวทัศนีย  วงศนรัตน 

 ๑๓๘๙ นางทัศนียา  จันทรังษี 

 ๑๓๙๐ นางทัศนียา  จินดาเลิศ 

 ๑๓๙๑ นางทัศนียา  บัวผัน 

 ๑๓๙๒ นางทิชา  ลอมกลาง 

 ๑๓๙๓ นางสาวทิชากร  วังนุราช 

 ๑๓๙๔ นางสาวทิติยากร  เรืองกรไกร 

 ๑๓๙๕ นางสาวทิพยบุบผา  สาคร 

 ๑๓๙๖ นางทิพยพวรรณ  เสือมวง 

 ๑๓๙๗ นางสาวทิพยพาวรรณ  วงศสวาง 

 ๑๓๙๘ นางทิพยรัตน  ซื่อมิตร 

 ๑๓๙๙ นางทิพยวรรณ  ดุงแกว 

 ๑๔๐๐ นางสาวทิพวรรณ  กล่ินหอม 

 ๑๔๐๑ นางสาวทิพวรรณ  เกษวงษ 

 ๑๔๐๒ นางทิพวรรณ  เคนสีแกว 

 ๑๔๐๓ นางสาวทิพวรรณ  จะชนรัมย 

 ๑๔๐๔ นางทิพวรรณ  ฉลองชน 



 หนา   ๑๔๙ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๑๔๐๕ นางสาวทิพวรรณ  บําเพ็ญทาน 

 ๑๔๐๖ นางสาวทิพวรรณ  รุงสุวรรณ 

 ๑๔๐๗ นางทิพวัลย  ชื่นมาลา 

 ๑๔๐๘ นางทิพวัลย  สีสุข 

 ๑๔๐๙ นางทิพสุดา  กุสุโมทย 

 ๑๔๑๐ นางทิพสุดา  สรอยนาค 

 ๑๔๑๑ นางสาวทิพารัตน  อยูทองคํา 

 ๑๔๑๒ นางสาวธณัฎฐา  เมาบํารุง 

 ๑๔๑๓ นางธนญา  ราชแพทยาคม 

 ๑๔๑๔ นางสาวธนพร  ประเสริฐศิริสร 

 ๑๔๑๕ นางสาวธนพร  อุทัยจันทร 

 ๑๔๑๖ นางสาวธนภร  ปญจาระ 

 ๑๔๑๗ นางสาวธนภรณ  นิติกุล 

 ๑๔๑๘ นางสาวธนภัทร  จันทรสวาง 

 ๑๔๑๙ นางสาวธนมน  รุงแสง 

 ๑๔๒๐ นางธนวัลย  ลุนหงส 

 ๑๔๒๑ นางสาวธนัชชา  ยินดีชาติ 

 ๑๔๒๒ นางสาวธนัชญา  นิลประดับแกว 

 ๑๔๒๓ นางสาวธนัญญา  หิรัญบูรณะ 

 ๑๔๒๔ นางธนัญนภัส  อักษรณรงค 

 ๑๔๒๕ นางสาวธนัทปวีร  กีรติสวัสดิ์ 

 ๑๔๒๖ นางธนัทมน  ทองกร 

 ๑๔๒๗ นางสาวธนันพัทธ  รัชตธรโชติกุล 

 ๑๔๒๘ นางสาวธนาพร  กล่ันบิดา 

 ๑๔๒๙ นางธนาภร  สุขย่ิง 

 ๑๔๓๐ นางธนาภรณ  เกาสําราญ 

 ๑๔๓๑ นางธนารี  ไชยูปถัมภ 

 ๑๔๓๒ นางสาวธนาวดี  ธานีปกรณ 

 ๑๔๓๓ นางสาวธนิดา  แสงจันดา 

 ๑๔๓๔ นางธนิภา  โสถิระสินธร 

 ๑๔๓๕ นางธนิษฐา  เล็กสิงหโต 

 ๑๔๓๖ นางสาวธนิสา  จิตรนอม 

 ๑๔๓๗ นางสาวธวชินี  สุริยวงศ 

 ๑๔๓๘ นางสาวธวัลยา  สิวทองคํา 

 ๑๔๓๙ นางธวัลรัตน  แกวสีขาว 

 ๑๔๔๐ นางสาวธวัลรัตน  สลับศรี 

 ๑๔๔๑ นางธัชกร  กรรเชียง 

 ๑๔๔๒ นางสาวธัญชนก  ไชยโคตร 

 ๑๔๔๓ นางสาวธัญญฐิตา  วงษเคี่ยม 

 ๑๔๔๔ นางสาวธัญญธร  ปุณะตุง 

 ๑๔๔๕ นางสาวธัญญนภัส  เจริญอัครธานนท 

 ๑๔๔๖ นางธัญญรัตน  สุวรรณรัตน 

 ๑๔๔๗ นางสาวธัญญลักษณ  ศิริเสรี 

 ๑๔๔๘ นางสาวธัญญวรัตน  สิงหวงษ 

 ๑๔๔๙ นางธัญญา  บัลลังค 

 ๑๔๕๐ นางสาวธัญญาภรณ  ศุภพรโอภาส 

 ๑๔๕๑ นางธัญญาลักษ  ทรัพยประสม 

 ๑๔๕๒ นางธัญญาลักษณ  สิงหแกว 

 ๑๔๕๓ นางสาวธัญธนา  อึ้งตระกูล 

 ๑๔๕๔ นางสาวธัญนันท  ปญเศษ 



 หนา   ๑๕๐ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๑๔๕๕ นางสาวธัญพร  ชามสุวรรณ 

 ๑๔๕๖ นางสาวธัญภา  พิศเพ็ง 

 ๑๔๕๗ นางสาวธัญลักษณ  แกวจิว 

 ๑๔๕๘ นางธัญลักษณ  จิตวิขาม 

 ๑๔๕๙ นางสาวธัญลักษณ  ปนงา 

 ๑๔๖๐ นางธัญวรัชต  เครือรัตนะจินดา 

 ๑๔๖๑ นางสาวธัญวรัตม  คุปติพิเชียร 

 ๑๔๖๒ นางธันยชนก  มาตรวิเศษ 

 ๑๔๖๓ นางสาวธันยพร  ขาขันมาลี 

 ๑๔๖๔ นางสาวธันยาภรณ  ปรากฏมาก 

 ๑๔๖๕ นางธารทิพย  ศรีบูรณยานนท 

 ๑๔๖๖ นางธาราทิพย  มันเทศ 

 ๑๔๖๗ นางสาวธาริดา  เหมะรักษ 

 ๑๔๖๘ นางธารินี  ปานดอนลาน 

 ๑๔๖๙ นางสาวธารินี  สระแกว 

 ๑๔๗๐ นางสาวธิดา  ฐิติพานิชยางกูร 

 ๑๔๗๑ นางธิดาพร  คุณากร 

 ๑๔๗๒ นางธิดารัตน  อิ่มโอษฐ 

 ๑๔๗๓ นางสาวธิดาวรรณ  เทพจินดา 

 ๑๔๗๔ นางสาวธิติมา  จักรเพชร 

 ๑๔๗๕ นางสาวธิติมา  ถามูลเลศ 

 ๑๔๗๖ นางธิศาวรรณ  ศรีระอุดม 

 ๑๔๗๗ นางธีชญานินท  ชํานาญดี 

 ๑๔๗๘ นางธีมาพร  แสงจัตุรัส 

 ๑๔๗๙ นางธีรารัตน  คงสวัสดิ์ 

 ๑๔๘๐ นางสาวธีรารัตน  จันทรใสย 

 ๑๔๘๑ นางสาวธุมเกตุ  เพ็ชรสุวรรณ 

 ๑๔๘๒ นางสาวนครินทร  ดวงมหาชัย 

 ๑๔๘๓ นางนงคลักษณ  คําประเสริฐ 

 ๑๔๘๔ นางนงคลักษณ  ชางทองดี 

 ๑๔๘๕ นางสาวนงนภัส  นาบํารุง 

 ๑๔๘๖ นางสาวนงนภัส  บัวเพชร 

 ๑๔๘๗ นางสาวนงนุช  คํานอย 

 ๑๔๘๘ นางนงนุช  คิ้วเจริญ 

 ๑๔๘๙ นางนงนุช  ถวยทอง 

 ๑๔๙๐ นางสาวนงนุช  ผองประโยชน 

 ๑๔๙๑ นางนงนุช  โพธิ์สินธุ 

 ๑๔๙๒ นางนงนุช  เล็กสราวุธ 

 ๑๔๙๓ นางสาวนงนุช  เลิกบางพลัด 

 ๑๔๙๔ นางนงนุช  วรนุช 

 ๑๔๙๕ นางนงนุช  สีจันลา 

 ๑๔๙๖ นางนงนุช  อนันต 

 ๑๔๙๗ นางสาวนงเยาว  ถุงออน 

 ๑๔๙๘ นางสาวนงราม  ปรีชาสุชาติ 

 ๑๔๙๙ นางนงลักษณ  ไขกระเรี้ยน 

 ๑๕๐๐ นางสาวนงลักษณ  ไชยวาน 

 ๑๕๐๑ นางสาวนงลักษณ  ตะเคียนจันทร 

 ๑๕๐๒ นางนงลักษณ  โตมาชา 

 ๑๕๐๓ นางสาวนงลักษณ  พรประจักษพงษ 

 ๑๕๐๔ นางนงลักษณ  พรอินฉวน 



 หนา   ๑๕๑ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๑๕๐๕ นางนงลักษณ  เพอรเซลล 

 ๑๕๐๖ นางนงลักษณ  ศรีบุรินทร 

 ๑๕๐๗ นางนนทกร  แกวมณี 

 ๑๕๐๘ นางสาวนพมาศ  พุมฉวี 

 ๑๕๐๙ นางนพมาส  พิทักษมงคล 

 ๑๕๑๐ นางสาวนพมาสย  บวรชาติ 

 ๑๕๑๑ นางสาวนพรัตน  ภควิกรัย 

 ๑๕๑๒ นางสาวนพวรรณ  ทับเนินทอง 

 ๑๕๑๓ นางนพวรรณ  บุศยรัตน 

 ๑๕๑๔ นางนพวรรณ  พิรุณสวรรค 

 ๑๕๑๕ นางสาวนพวรรณ  สัมมาชิต 

 ๑๕๑๖ นางนภรัก  เหมวัชรกุล 

 ๑๕๑๗ นางนภัทร  เฉลิมศิริ 

 ๑๕๑๘ นางสาวนภัสกร  แกวออน 

 ๑๕๑๙ นางนภัสพร  ศิริกาญจนาภัย 

 ๑๕๒๐ นางนภัสสร  ดวงจําปา 

 ๑๕๒๑ นางนภา  เส็งสาย 

 ๑๕๒๒ นางสาวนภาดา  ประณุทกระสานติ์ 

 ๑๕๒๓ นางนภาพร  นาแพง 

 ๑๕๒๔ นางนรมน  เสาะแสวง 

 ๑๕๒๕ นางนรัฐภรณ  ดวงมาลา 

 ๑๕๒๖ นางสาวนรากร  พูมาลัย 

 ๑๕๒๗ นางสาวนราพร  ใจบุญ 

 ๑๕๒๘ นางนราภรณ  ทองไชย 

 ๑๕๒๙ นางนริญญา  ศรีจุยซาย 

 ๑๕๓๐ นางสาวนริศรา  เปรมศรี 

 ๑๕๓๑ นางนริศรา  อินทรประเสริฐ 

 ๑๕๓๒ นางสาวนริสรา  พรหมลิ 

 ๑๕๓๓ นางสาวนฤดี  โอบออม 

 ๑๕๓๔ นางสาวนฤมล  ทองรวง 

 ๑๕๓๕ นางสาวนฤมล  บุรีรัตน 

 ๑๕๓๖ นางสาวนฤมล  พยัคฆเรือง 

 ๑๕๓๗ นางนฤมล  เพียรเจริญสิน 

 ๑๕๓๘ นางสาวนฤมล  ภูนาค 

 ๑๕๓๙ นางนฤมล  มังสา 

 ๑๕๔๐ นางสาวนฤมล  วงษไกร 

 ๑๕๔๑ นางนฤมล  วาระสิทธิ์ 

 ๑๕๔๒ นางสาวนฤมล  สรอยพวง 

 ๑๕๔๓ นางสาวนฤมล  สวางผล 

 ๑๕๔๔ นางนฤมล  สิริวจี 

 ๑๕๔๕ นางนฤมล  หนอทาว 

 ๑๕๔๖ นางสาวนฤวรรณ  วรสาร 

 ๑๕๔๗ นางนลินี  จันทรเต็ม 

 ๑๕๔๘ นางนวทัศน  ประโคศรี 

 ๑๕๔๙ นางสาวนวพรรณ  มีศรีผอง 

 ๑๕๕๐ นางสาวนวพรรษ  จันทะบุตร 

 ๑๕๕๑ นางสาวนวภัสร  ปลิงกระโทก 

 ๑๕๕๒ นางสาวนวรัตน  สมพงษ 

 ๑๕๕๓ นางสาวนวรัตน  เหลืองจรัสกุล 

 ๑๕๕๔ นางสาวนวรัตน  อูสุวรรณสิริดี 



 หนา   ๑๕๒ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๑๕๕๕ นางนวลจันทร  ชัยศรีไพศาล 

 ๑๕๕๖ นางสาวนวลนิภัทร  ลีลอมกุลศิริ 

 ๑๕๕๗ นางนวลพรรณ  จันทรอํารุง 

 ๑๕๕๘ นางนัฎฐกาล  นาไชย 

 ๑๕๕๙ นางสาวนัณธิกา  สิงขรรักษ 

 ๑๕๖๐ นางสาวนันทกา  จุลยนันท 

 ๑๕๖๑ นางสาวนันทกา  นันทวงษ 

 ๑๕๖๒ นางนันทนภัส  นาคะ 

 ๑๕๖๓ นางสาวนันทนภัส  พลเตมา 

 ๑๕๖๔ นางสาวนันทนภัส  สวัสดิ์นคร 

 ๑๕๖๕ นางสาวนันทนัช  สมบัติดี 

 ๑๕๖๖ นางสาวนันทนา  รวีรัฐยา 

 ๑๕๖๗ นางนันทนา  สีสังข 

 ๑๕๖๘ นางสาวนันทนา  อัมพะเศวต 

 ๑๕๖๙ นางสาวนันทนาพร  สมากุล 

 ๑๕๗๐ นางสาวนันทนิตย  นิโรธสัญญา 

 ๑๕๗๑ นางสาวนันทพร  พงษสัมณะ 

 ๑๕๗๒ นางสาวนันทพร  แมนสรวง 

 ๑๕๗๓ นางนันทรี  ขอบุบผา 

 ๑๕๗๔ นางนันทวรรณ  คุมภัยพาล 

 ๑๕๗๕ นางนันทวรรณ  ธรรมจักร 

 ๑๕๗๖ นางนันทวัน  น้ําขาว 

 ๑๕๗๗ นางนันทิกาญจน  ธนากรวัจน 

 ๑๕๗๘ นางนันทิกานต  บุญเจริญ 

 ๑๕๗๙ นางสาวนันทิชา  มารแพ 

 ๑๕๘๐ นางนันทิยา  ทิพเนตร 

 ๑๕๘๑ นางนันธิดา  วิรุฬพัฒน 

 ๑๕๘๒ นางนัยณปพร  ปะทิ 

 ๑๕๘๓ นางนัยนา  คัมภิรานนท 

 ๑๕๘๔ นางสาวนัยนา  ไชยรัตน 

 ๑๕๘๕ นางนัยนา  เปยมสงา 

 ๑๕๘๖ นางสาวนัยนา  ศรีษะมน 

 ๑๕๘๗ นางนาฏยา  กําแหงฤทธิ์ 

 ๑๕๘๘ นางนาฏอนงค  ชีวะปรีชา 

 ๑๕๘๙ นางสาวนาถฤดี  ทักษเดช 

 ๑๕๙๐ นางสาวนาริฐา  พรหมเอาะ 

 ๑๕๙๑ นางสาวนารี  สมบุญศรี 

 ๑๕๙๒ นางนารีพร  ทะเสนฮด 

 ๑๕๙๓ นางนารีรัตน  นวลโฉม 

 ๑๕๙๔ นางสาวน้ําคาง  แสงทอง 

 ๑๕๙๕ นางสาวน้ําทิพย  ขาวผอง 

 ๑๕๙๖ นางน้ําทิพย  บุญลือ 

 ๑๕๙๗ นางสาวน้ําทิพย  แสบงบาล 

 ๑๕๙๘ นางสาวน้ําผ้ึง  แสงทอง 

 ๑๕๙๙ นางน้ําผ้ึง  อากาศวิภาต 

 ๑๖๐๐ นางสาวน้ําเพชร  จิตรบรรจง 

 ๑๖๐๑ นางสาวน้ําเพชร  ชาญจึงถาวร 

 ๑๖๐๒ นางน้ําออย  เนตรทิพย 

 ๑๖๐๓ นางน้ําออย  บรรลุประสงค 

 ๑๖๐๔ นางสาวน้ําออย  มั่นบัว 



 หนา   ๑๕๓ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๑๖๐๕ นางนิจจารีย  ประสานตรี 

 ๑๖๐๖ นางนิชรา  ชนะพาล 

 ๑๖๐๗ นางนิชานันทน  ธนาศิริรัตน 

 ๑๖๐๘ นางนิชาพร  แยมผกา 

 ๑๖๐๙ นางสาวนิชาภา  ธนกิจพัฒน 

 ๑๖๑๐ นางนิดาการ  จีราคม 

 ๑๖๑๑ นางสาวนิตยา  กัณณิกาภรณ 

 ๑๖๑๒ นางนิตยา  เข็มทอง 

 ๑๖๑๓ นางสาวนิตยา  ชามนตรี 

 ๑๖๑๔ นางนิตยา  ทาตอง 

 ๑๖๑๕ วาที่รอยตรีหญิง นิตยา  บุญจริง 

 ๑๖๑๖ นางนิตยา  ปนสุข 

 ๑๖๑๗ นางนิตยา  ภูสิงห 

 ๑๖๑๘ นางสาวนิตยา  มะโนสาร 

 ๑๖๑๙ นางสาวนิตยา  สมพงศพาณิชย 

 ๑๖๒๐ นางสาวนิตยา  สุโกสิ 

 ๑๖๒๑ นางสาวนิตยา  อุทัยเรือง 

 ๑๖๒๒ นางสาวนิพัฒนันต  มีบุญ 

 ๑๖๒๓ นางสาวนิพิชฌนชา  สุขกัน 

 ๑๖๒๔ นางนิภา  นาราสา 

 ๑๖๒๕ นางสาวนิภา  ศักดิ์ศรี 

 ๑๖๒๖ นางสาวนิภาพร  แกวอินทร 

 ๑๖๒๗ นางนิภาพร  ขําสอาด 

 ๑๖๒๘ นางนิภาพร  รัตนบุร ี

 ๑๖๒๙ นางสาวนิภาพร  สายวงศ 

 ๑๖๓๐ นางนิภาพร  แสนมา 

 ๑๖๓๑ นางสาวนิภาพรรณ  รุงเรือง 

 ๑๖๓๒ วาที่รอยตรีหญิง นิภาพรรณ   

  สอนเจริญ 

 ๑๖๓๓ นางสาวนิภาวรรณ  ขวัญแกว 

 ๑๖๓๔ นางสาวนิ่มอนงค  เงินแพง 

 ๑๖๓๕ นางนิมิตรา  คุณความดี 

 ๑๖๓๖ นางนิยดา  มั่นเสกวิทย 

 ๑๖๓๗ นางสาวนิรมล  บุญรักษา 

 ๑๖๓๘ นางนิรมล  ยินดี 

 ๑๖๓๙ นางสาวนิรมล  รุงเรือง 

 ๑๖๔๐ นางนิรมล  อยูอวม 

 ๑๖๔๑ นางนิรวัลย  บุญเรือง 

 ๑๖๔๒ นางนิรัตน  จันทรังษี 

 ๑๖๔๓ นางสาวนิรุชา  แกวอุดม 

 ๑๖๔๔ นางสาวนิโลบล  ภักดิ์ใจดี 

 ๑๖๔๕ นางนิศา  ทองเปลว 

 ๑๖๔๖ นางนิศากร  รักษาศรี 

 ๑๖๔๗ นางสาวนิศากานต  ขวานทอง 

 ๑๖๔๘ นางนิษฐาพัฒน  รูบุญ 

 ๑๖๔๙ นางนิสรา  จันทรสวาง 

 ๑๖๕๐ นางสาวนิสา  วิเชียรวรรณ 

 ๑๖๕๑ นางสาวนิสากร  ครองรักษา 

 ๑๖๕๒ นางสาวนิสาคร  พงษระดาวัลย 

 ๑๖๕๓ นางนิสารัตน  งามแสง 



 หนา   ๑๕๔ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๑๖๕๔ นางนิสิตา  ปรีชารัตน 

 ๑๖๕๕ นางสาวนิสิตา  อังกุล 

 ๑๖๕๖ นางสาวนุกุล  จันทะจิตร 

 ๑๖๕๗ นางนุจนา  สวางรมย 

 ๑๖๕๘ นางสาวนุจรี  รอดผล 

 ๑๖๕๙ นางสาวนุจรีย  คนอยู 

 ๑๖๖๐ นางสาวนุชจรี  เกิดมาก 

 ๑๖๖๑ นางนุชจรี  ชีพเมืองแมน 

 ๑๖๖๒ นางสาวนุชจรี  พลที 

 ๑๖๖๓ นางสาวนุชจรี  แสนดี 

 ๑๖๖๔ นางนุชนา  เทงสี 

 ๑๖๖๕ นางสาวนุชนาจ  ประภาวะเก 

 ๑๖๖๖ นางสาวนุชนาถ  เชื้อเทพ 

 ๑๖๖๗ นางสาวนุชนาถ  ปุณณะหิตานนท 

 ๑๖๖๘ นางสาวนุชรา  ชํานาญ 

 ๑๖๖๙ นางสาวนุชรินทร  ขวงทิพย 

 ๑๖๗๐ นางสาวนุชรี  สมศรี 

 ๑๖๗๑ นางนุชรี  อารยแสง 

 ๑๖๗๒ นางนุชรีย  ศรีสําราญ 

 ๑๖๗๓ นางสาวนุทชญาณัฏฐ  รอดเลิศไร 

 ๑๖๗๔ นางสาวนุสรา  บารมี 

 ๑๖๗๕ นางนุสรา  ภาคทรัพยศรี 

 ๑๖๗๖ นางนุสรา  อินทรกลับ 

 ๑๖๗๗ นางเนตนภา  ศรีจําพลัง 

 ๑๖๗๘ นางสาวเนตรงาม  วงษอนันต 

 ๑๖๗๙ นางสาวเนตรชนก  เพียรการ 

 ๑๖๘๐ นางเนตรชนก  ภาคินธนะกุล 

 ๑๖๘๑ นางสาวเนตรชนก  รักกาญจนันท 

 ๑๖๘๒ นางสาวเนวนันท  มะณีเลิศ 

 ๑๖๘๓ นางเนาวรัตน  ณรงคศร 

 ๑๖๘๔ นางสาวเนาวรัตน  ดาวัลย 

 ๑๖๘๕ นางสาวเนาวรัตน  สมพงษ 

 ๑๖๘๖ นางเนื้อทิพย  ญาณวารี 

 ๑๖๘๗ นางบงกช  สุกรีวนัส 

 ๑๖๘๘ นางสาวบรรจงจิต  เรืองณรงค 

 ๑๖๘๙ นางบรรเทิง  ทาตะนาม 

 ๑๖๙๐ นางบวรลักษณ  แกวกลาปญญาเจริญ 

 ๑๖๙๑ นางสาวบวรลักษณ  คัสกรณ 

 ๑๖๙๒ นางบังอร  ชางเกวียน 

 ๑๖๙๓ นางบังอร  พรมแปนดี 

 ๑๖๙๔ นางบังอร  เหลาจันทรอัน 

 ๑๖๙๕ นางสาวบัณฑวรรณ  อุปมา 

 ๑๖๙๖ นางสาวบัณฑิณี  จินดาแปน 

 ๑๖๙๗ นางบัวบาน  วิชระโภชน 

 ๑๖๙๘ นางบัวผัน  ลุมรอย 

 ๑๖๙๙ นางบัวผิน  อินมงคล 

 ๑๗๐๐ นางบัวภา  คําวัน 

 ๑๗๐๑ นางสาวบัวสอน  เงางาม 

 ๑๗๐๒ นางสาวบําเพ็ญ  หอมสุวรรณ 

 ๑๗๐๓ นางบุญจรีย  เจนไพจิตร 



 หนา   ๑๕๕ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๑๗๐๔ นางสาวบุญชญา  ปนโพธิ์ทอง 

 ๑๗๐๕ นางบุญชวย  นิติสาโรภาส 

 ๑๗๐๖ นางบุญญานนท  แกววงษา 

 ๑๗๐๗ นางสาวบุญญานุช  ชินชาด 

 ๑๗๐๘ นางสาวบุญญารักษ  มาตเมือง 

 ๑๗๐๙ นางบุญญารัตน  มวงสอนเขียว 

 ๑๗๑๐ นางสาวบุญตา  เกิดรวย 

 ๑๗๑๑ นางบุญทรัพย  กองคํา 

 ๑๗๑๒ นางบุญทิพา  เตชะทรงคุณ 

 ๑๗๑๓ นางบุญเพ็ง  มาคบดินทร 

 ๑๗๑๔ นางบุญมา  โคขุนทด 

 ๑๗๑๕ นางสาวบุญยืน  แสงศิลา 

 ๑๗๑๖ นางบุญรัตน  เจริญรักษา 

 ๑๗๑๗ นางสาวบุญรุง  สักขี 

 ๑๗๑๘ นางบุญสิตา  วรรณสมพร 

 ๑๗๑๙ นางสาวบุณฑรา  คํามะลิ 

 ๑๗๒๐ นางบุณยาพร  เย่ียมเจริญ 

 ๑๗๒๑ นางสาวบุนยวีร  วิรยลนภธิติผล 

 ๑๗๒๒ นางสาวบุบผา  ไกรมาศ 

 ๑๗๒๓ นางสาวบุบผา  สมนัด 

 ๑๗๒๔ นางบุบผา  อัปมะโท 

 ๑๗๒๕ นางสาวบุปผชาติ  หยุยไธสง 

 ๑๗๒๖ นางสาวบุปผา  กาญจนรังษี 

 ๑๗๒๗ นางสาวบุปผา  ไชยเสนา 

 ๑๗๒๘ นางบุปผา  สระแกว 

 ๑๗๒๙ นางสาวบุศรา  พรหมธนะนนท 

 ๑๗๓๐ นางบุศรา  อยูเพชร 

 ๑๗๓๑ นางสาวบุศราภรณ  สุขคุม 

 ๑๗๓๒ นางสาวบุษกร  ตุมราศวิน 

 ๑๗๓๓ นางบุษกร  ศรีวัฒนา 

 ๑๗๓๔ นางบุษกรณ  ปภาทัสสี 

 ๑๗๓๕ นางบุษบา  ศรีภักด ี

 ๑๗๓๖ นางสาวบุษยมาศ  บุญจิตติ 

 ๑๗๓๗ นางสาวบุษยา  บุญหลอ 

 ๑๗๓๘ นางบุษราภรณ  คํารินทร 

 ๑๗๓๙ นางบุษราวรรณ  จาดแจม 

 ๑๗๔๐ นางบุสกร  เกาะกลาง 

 ๑๗๔๑ นางเบญจกาญจน  ไผศิริ 

 ๑๗๔๒ นางเบญจจิชา  วงศสุวัฒน 

 ๑๗๔๓ นางเบญจพร  อยูเจริญ 

 ๑๗๔๔ นางเบญจภรณ  เขจรชัย 

 ๑๗๔๕ นางสาวเบญจมาศ  ครุฑธะกะ 

 ๑๗๔๖ นางเบญจมาศ  คะเรรัมย 

 ๑๗๔๗ นางสาวเบญจมาศ  ยืนหยัดชัย 

 ๑๗๔๘ นางสาวเบ็ญจมาศ  ศรีวงค 

 ๑๗๔๙ นางสาวเบญจมาศ  สายพิมพ 

 ๑๗๕๐ นางสาวเบญจมาศ  หาญกลา 

 ๑๗๕๑ นางเบญจวรรณ  เขียวคลาย 

 ๑๗๕๒ นางเบ็ญจวรรณ  เคามาก 

 ๑๗๕๓ นางสาวเบ็ญจวรรณ  จิตรเลิศ 



 หนา   ๑๕๖ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๑๗๕๔ นางเบ็ญจวรรณ  จินาเฟย 

 ๑๗๕๕ นางสาวเบญจวรรณ  เจนเขตกิจ 

 ๑๗๕๖ นางสาวเบญจวรรณ  ปนทอง 

 ๑๗๕๗ นางสาวเบญจวรรณ  ศิริอุตม 

 ๑๗๕๘ นางสาวเบญจวรรณ  หาญวุฒินานนท 

 ๑๗๕๙ นางสาวเบ็ญจา  มณีกิจ 

 ๑๗๖๐ นางสาวเบญจางค  ไตรรัตนทรงพล 

 ๑๗๖๑ นางสาวเบญญาภา  พรมแดน 

 ๑๗๖๒ นางสาวปฏิญญา  โกศลสิริพจน 

 ๑๗๖๓ นางสาวปฐมพร  ปาระจูม 

 ๑๗๖๔ นางปฐมาภรณ  จันทรสุดา 

 ๑๗๖๕ นางปฐมาภรณ  อารโนลด 

 ๑๗๖๖ นางสาวปณิชา  สุขอัจจะสกุล 

 ๑๗๖๗ นางสาวปณิตา  ดาผาวัน 

 ๑๗๖๘ นางสาวปติมา  นาคนาวา 

 ๑๗๖๙ นางสาวปทิดา  เมืองแกว 

 ๑๗๗๐ นางปทุมาวดี  กลํ่าบุญ 

 ๑๗๗๑ นางสาวปนัดดา  ใจจะนะ 

 ๑๗๗๒ นางสาวปนัดดา  แยมภักดิ์ 

 ๑๗๗๓ นางปภาวี  วิทยากุล 

 ๑๗๗๔ นางปภิชญา  ชองรัมย 

 ๑๗๗๕ นางสาวปรมณ  ประรงคทอง 

 ๑๗๗๖ นางสาวปรมาภรณ  บูรณกุล 

 ๑๗๗๗ นางสาวประกายดาว  สําเภา 

 ๑๗๗๘ นางประกาวเดือน  แจงบาน 

 ๑๗๗๙ นางสาวประดับ  ทุมวิเศษ 

 ๑๗๘๐ นางสาวประดับ  รวมธรรม 

 ๑๗๘๑ นางสาวประทินทร  จันทรคํา 

 ๑๗๘๒ นางประทีป  จันทรสิน 

 ๑๗๘๓ นางประทุม  ขจรบุญ 

 ๑๗๘๔ นางสาวประนอม  พยุงวงษ 

 ๑๗๘๕ นางสาวประนอม  ศรีสวัสดิ์ 

 ๑๗๘๖ นางสาวประพาภรัย  ขอใบกลาง 

 ๑๗๘๗ นางสาวประไพ  ดวงประภัศร 

 ๑๗๘๘ นางสาวประไพภรณ  เมฆขลา 

 ๑๗๘๙ นางสาวประไพศรี  ลาโม 

 ๑๗๙๐ นางประภัสสร  กอนคํา 

 ๑๗๙๑ นางสาวประภัสสร  ปรัชญาชัย 

 ๑๗๙๒ นางประภัสสร  สายหอม 

 ๑๗๙๓ นางสาวประภาพร  ปตถาวะโร 

 ๑๗๙๔ นางประภาพร  ผิวคํา 

 ๑๗๙๕ นางประภาพร  พหุโล 

 ๑๗๙๖ นางประภาพร  แสนจันทร 

 ๑๗๙๗ นางสาวประภาพันธ  ประกาสิทธิ ์

 ๑๗๙๘ นางประภาภรณ  ทองเพียง 

 ๑๗๙๙ นางสาวประภาภรณ  พันธุงาม 

 ๑๘๐๐ นางสาวประยงค  วงศสวัสดิ์ 

 ๑๘๐๑ นางสาวประยงคมาศ  ออกแมน 

 ๑๘๐๒ นางสาวประโลมลักษณ  ศรีษะคํา 

 ๑๘๐๓ นางสาวประวีณา  ประทานพรทิพย 



 หนา   ๑๕๗ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๑๘๐๔ นางปราญชลี  มวงประเสริฐ 

 ๑๘๐๕ นางสาวปราณิศา  พูลเพ่ิม 

 ๑๘๐๖ นางปราณี  แกวใหญ 

 ๑๘๐๗ นางสาวปราณี  เด็ดดวง 

 ๑๘๐๘ นางสาวปราณี  นรดี 

 ๑๘๐๙ นางสาวปราณี  ปรางรักย้ิม 

 ๑๘๑๐ นางปราณี  โพธิ์กระเจน 

 ๑๘๑๑ นางสาวปราณี  มหิงษ 

 ๑๘๑๒ นางปราณี  แววสีงาม 

 ๑๘๑๓ นางปราณี  สันประเสริฐ 

 ๑๘๑๔ นางสาวปรารถนา  ศรีขจร 

 ๑๘๑๕ นางสาวปรารถนา  สุมาลยกันต 

 ๑๘๑๖ นางปรารีย  พิมเมือง 

 ๑๘๑๗ นางปริชญา  อูตะเภา 

 ๑๘๑๘ นางปริญญา  ทัพมงคล 

 ๑๘๑๙ นางปริญญา  มนตรี 

 ๑๘๒๐ นางสาวปริญญาพร  เพ่ิมทองคํา 

 ๑๘๒๑ นางปรีดา  มากเช้ือ 

 ๑๘๒๒ นางสาวปรยีนุช  สายใจ 

 ๑๘๒๓ นางสาวปรียาภรณ  ขําออน 

 ๑๘๒๔ นางสาวปรียาภรณ  ศรีวะรมย 

 ๑๘๒๕ นางสาวปลิดา  จันทรงาม 

 ๑๘๒๖ นางสาวปวรรณ  นะนาม 

 ๑๘๒๗ นางสาวปวรรณพัสตร  มิ่งมงคลมิตร 

 ๑๘๒๘ นางสาวปวรรัตน  สาระพัด 

 ๑๘๒๙ นางปวัณรัตน  สอนนํา 

 ๑๘๓๐ นางสาวปวิดา  ชื่นเชย 

 ๑๘๓๑ นางสาวปวีณา  โตะสิงห 

 ๑๘๓๒ นางสาวปวีณา  ทองบอ 

 ๑๘๓๓ นางสาวปวีณา  ลีลานุช 

 ๑๘๓๔ นางสาวปญญดา  ชุมทอง 

 ๑๘๓๕ นางสาวปญญา  ทรายแกว 

 ๑๘๓๖ นางสาวปญญา  วิจิโน 

 ๑๘๓๗ นางปณชญา  รูปขันธ 

 ๑๘๓๘ นางสาวปณฑชนิต  อัวใจรักษ 

 ๑๘๓๙ นางสาวปณฑารีย  เกิดเล 

 ๑๘๔๐ นางสาวปณณภัสร  กองสนั่น 

 ๑๘๔๑ นางสาวปณรส  แถบทอง 

 ๑๘๔๒ นางสาวปทมา  พรหมศร 

 ๑๘๔๓ นางสาวปทมา  เพ็งโตวงษ 

 ๑๘๔๔ นางสาวปทมา  ศุภกําเนิด 

 ๑๘๔๕ นางสาวปทมา  สายสวัสดิ์ 

 ๑๘๔๖ นางปทมา  แสงมณี 

 ๑๘๔๗ นางสาวปทมา  หมั่นวิริยะ 

 ๑๘๔๘ นางสาวปาณิสรา  วงคแกว 

 ๑๘๔๙ นางสาวปาณิสา  วรชมพู 

 ๑๘๕๐ นางสาวปานทอง  ศักศรี 

 ๑๘๕๑ นางสาวปานทิพย  กวานหอง 

 ๑๘๕๒ นางสาวปานทิพย  สุริยะรัตนพรหม 

 ๑๘๕๓ นางสาวปานรดา  พรธวัชชัย 



 หนา   ๑๕๘ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๑๘๕๔ นางสาวปานิตา  กุดกรุง 

 ๑๘๕๕ นางปารณีย  สุนทรวัฒน 

 ๑๘๕๖ นางปาริฉัตร  บุญธรรม 

 ๑๘๕๗ นางสาวปาริฉัตร  ยางศรี 

 ๑๘๕๘ นางปาริฉัตร  สาตรา 

 ๑๘๕๙ นางสาวปาริชาต  อวมสอาด 

 ๑๘๖๐ นางปาริชาติ  กมลสุวรรณ 

 ๑๘๖๑ นางสาวปาริชาติ  บูทอง 

 ๑๘๖๒ นางสาวปาริชาติ  ปตตะโก 

 ๑๘๖๓ นางปาริณี  ถวัลยภิยโย 

 ๑๘๖๔ นางสาวปาลิตา  สวนสระนอย 

 ๑๘๖๕ นางปาลินี  ประดุจชนม 

 ๑๘๖๖ นางสาวปนปรัชญา  พุทธศรีเมือง 

 ๑๘๖๗ นางสาวปนอนงค  อินตะ 

 ๑๘๖๘ นางสาวปยฉัตร  คําสนิทรัตนา 

 ๑๘๖๙ นางสาวปยฉัตร  รัตนวรรณ 

 ๑๘๗๐ นางปยฉัตร  เวชกามา 

 ๑๘๗๑ นางปยชาต  อังสุเชษฐานนท 

 ๑๘๗๒ นางสาวปยธิดา  ปยนามวาณิช 

 ๑๘๗๓ นางสาวปยนันท  หงษลอย 

 ๑๘๗๔ นางสาวปยนุช  ธูปเทียนรัตน 

 ๑๘๗๕ นางปยพร  คงคลาย 

 ๑๘๗๖ นางปยพร  สําอางคทรง 

 ๑๘๗๗ นางปยรัตน  รุงแจง 

 ๑๘๗๘ นางสาวปยวรรณ  เยาวพันธ 

 ๑๘๗๙ นางสาวปยะชนก  เชิงฉลาด 

 ๑๘๘๐ นางปยะธิดา  ปฐมฐานะกุล 

 ๑๘๘๑ นางสาวปยะนาฎ  เงินย่ิง 

 ๑๘๘๒ นางปยะมาศ  นนศิริ 

 ๑๘๘๓ นางปยะวรรณ  อุปละ 

 ๑๘๘๔ นางปยาณี  ชํานาญภักดี 

 ๑๘๘๕ นางปลันธ  เกษเสโร 

 ๑๘๘๖ นางปยภา  ปูทอง 

 ๑๘๘๗ นางปุณณภา  ชางพลาย 

 ๑๘๘๘ นางสาวปุณยวีร  เมฆประพันธ 

 ๑๘๘๙ นางสาวปูชิตา  บุญพันธ 

 ๑๘๙๐ นางสาวเปรมใจ  วิมลภักดิ์ 

 ๑๘๙๑ นางเปรมฤดี  นอยอยูนิตย 

 ๑๘๙๒ นางสาวผกามาศ  ยอดสงา 

 ๑๘๙๓ นางผจงจิต  เถินมงคล 

 ๑๘๙๔ นางผองพรรณ  ลัดลอย 

 ๑๘๙๕ นางผองพรรณ  เศาภายน 

 ๑๘๙๖ นางผองศรี  วิชัยขัทคะ 

 ๑๘๙๗ นางสาวผองสรรพ  เปรุนาวิน 

 ๑๘๙๘ นางผาณิต  ฮานาฟ 

 ๑๘๙๙ นางผานิต  เกิดสิน 

 ๑๙๐๐ นางสาวพงศพัชรา  พิลากุล 

 ๑๙๐๑ นางสาวพงษทอง  พวงผะกา 

 ๑๙๐๒ นางพจนา  พิมพุด 

 ๑๙๐๓ นางสาวพจนา  ศรีชินราช 



 หนา   ๑๕๙ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๑๙๐๔ นางพจนาถ  มะละกา 

 ๑๙๐๕ นางสาวพจนารถ  วาดกล่ิน 

 ๑๙๐๖ นางพจนีย  ทองยอดเกรื่อง 

 ๑๙๐๗ นางสาวพชรพร  จําปาขีด 

 ๑๙๐๘ นางสาวพชรพร  เรืองศรี 

 ๑๙๐๙ นางพชรพร  สุดใจ 

 ๑๙๑๐ นางสาวพชรมณฑ  หมวดนุม 

 ๑๙๑๑ นางสาวพณณกร  เกตุเลขา 

 ๑๙๑๒ นางสาวพนมกร  นรินทร 

 ๑๙๑๓ นางสาวพนัชกร  พลราช 

 ๑๙๑๔ นางสาวพนารัตน  พันธสอาด 

 ๑๙๑๕ นางสาวพนิดา  ดวงแกว 

 ๑๙๑๖ นางสาวพนิดา  นาศิริกุลกิจ 

 ๑๙๑๗ นางสาวพนิดา  พลละคร 

 ๑๙๑๘ นางสาวพนิดา  ออนศรีชัย 

 ๑๙๑๙ นางสาวพนิดา  เอี่ยมนูญ 

 ๑๙๒๐ นางสาวพยอม  เอี่ยมนาค 

 ๑๙๒๑ นางพยาบาล  หรรษา 

 ๑๙๒๒ นางพรเกษม  สุขนิคม 

 ๑๙๒๓ นางสาวพรแกว  เกษศรีรุงเรือง 

 ๑๙๒๔ นางสาวพรจรัส  สตารัตน 

 ๑๙๒๕ นางพรดี  อโศกบุญรัตน 

 ๑๙๒๖ นางพรทิพย  จันทศร 

 ๑๙๒๗ นางพรทิพย  มะธุโป 

 ๑๙๒๘ นางสาวพรทิพย  ลาคํา 

 ๑๙๒๙ นางสาวพรทิพย  สกลหลา 

 ๑๙๓๐ นางสาวพรทิพย  สองแกว 

 ๑๙๓๑ นางสาวพรทิพย  สุขโข 

 ๑๙๓๒ นางสาวพรทิพย  หาญชะนะกรรม 

 ๑๙๓๓ นางพรทิพย  อนันตวัฒน 

 ๑๙๓๔ นางพรทิพา  วิชัยวงค 

 ๑๙๓๕ นางสาวพรทิวา  พิมพาสีดา 

 ๑๙๓๖ นางสาวพรธิตรา  คําไพเราะ 

 ๑๙๓๗ นางสาวพรพนา  พุมพวง 

 ๑๙๓๘ นางสาวพรพรรณ  กล่ินถือศีล 

 ๑๙๓๙ นางสาวพรพรรณ  เต็มสิทธิการ 

 ๑๙๔๐ นางสาวพรพรรณ  บัวท่ัง 

 ๑๙๔๑ นางสาวพรพรรณ  สิงหรา ณ อยุธยา 

 ๑๙๔๒ นางสาวพรพัฒนา  พงษธน ู

 ๑๙๔๓ นางสาวพรพัลป  เฮงธนาหิรัญชัย 

 ๑๙๔๔ นางสาวพรพิมล  พงษกี ่

 ๑๙๔๕ นางสาวพรพิมล  แสนทวีสุข 

 ๑๙๔๖ นางพรพิมล  อุทัยแจม 

 ๑๙๔๗ นางสาวพรเพ็ญ  พันธุประดิษฐ 

 ๑๙๔๘ นางสาวพรเพยาว  จันทรสุริยา 

 ๑๙๔๙ นางสาวพรรณธิภา  ธิวะโต 

 ๑๙๕๐ นางพรรณบุปผา  ภูรีนันทนิมิต 

 ๑๙๕๑ นางสาวพรรณปภา  ศรีแพทย 

 ๑๙๕๒ นางพรรณพร  ยศอุดมพัฒนกุล 

 ๑๙๕๓ นางสาวพรรณพษา  บุญเจียม 



 หนา   ๑๖๐ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๑๙๕๔ นางพรรณพิไล  มวงแจม 

 ๑๙๕๕ นางพรรณอร  การุณ 

 ๑๙๕๖ นางพรรณา  สงสาร 

 ๑๙๕๗ นางสาวพรรณา  เสาวรส 

 ๑๙๕๘ นางพรรณี  จันทะวงษ 

 ๑๙๕๙ นางพรรณี  อินทรพิทักษ 

 ๑๙๖๐ นางสาวพรรทิภา  จีนกลับ 

 ๑๙๖๑ นางสาวพรลักษณ  ทองโคตร 

 ๑๙๖๒ นางพรลัดดา  พิทักษเสรีชน 

 ๑๙๖๓ นางสาวพรวนัช  ชุมนุม 

 ๑๙๖๔ นางสาวพรวลัย  อริยะรัศมีทรัพย 

 ๑๙๖๕ นางพรวิภา  สําเภารอด 

 ๑๙๖๖ นางสาวพรวิไร  ไรเหนือ 

 ๑๙๖๗ นางพรศรี  พิมพจันทร 

 ๑๙๖๘ นางสาวพรศิริ  ขันทะ 

 ๑๙๖๙ นางสาวพรศิริ  ประดับ 

 ๑๙๗๐ นางพรสวรรค  สุภะกํา 

 ๑๙๗๑ นางพรสุนันท  พลายรักษา 

 ๑๙๗๒ นางสาวพรสุรี  ชางทุงใหญ 

 ๑๙๗๓ นางสาวพรโสภา  อินทุสุต 

 ๑๙๗๔ นางสาวพราวนภา  เพ็ชรแสงศรี 

 ๑๙๗๕ นางสาวพรินทรรัตน  เพ่ิมศิริ 

 ๑๙๗๖ นางสาวพริมาดา  สินธรชยธาดา 

 ๑๙๗๗ นางสาวพลอย  สุวรรณทัต 

 ๑๙๗๘ นางพวงแกว  สุรบุตร 

 ๑๙๗๙ นางพวงทิพย  รักษบํารุง 

 ๑๙๘๐ นางสาวพอหทัย  ภิรมยศรี 

 ๑๙๘๑ นางสาวพัชชา  สุวรรณพาณิชย 

 ๑๙๘๒ นางพัชญาดา  เกษแกว 

 ๑๙๘๓ นางพัชนีย  ศิริเรือง 

 ๑๙๘๔ นางพัชรพัล  รักเลงอุดมหิรัญ 

 ๑๙๘๕ นางพัชรา  ผิวมานอย 

 ๑๙๘๖ นางสาวพัชรา  ฤกษมงคล 

 ๑๙๘๗ นางสาวพัชราภรณ  เคลาจันทร 

 ๑๙๘๘ นางสาวพัชราภรณ  วงคคําจันทร 

 ๑๙๘๙ นางสาวพัชริน  ภูมิประโคน 

 ๑๙๙๐ นางสาวพัชรินทร  กล่ินเผน 

 ๑๙๙๑ นางสาวพัชรินทร  ชวยศิริ 

 ๑๙๙๒ นางพัชรินทร  ปญญาดี 

 ๑๙๙๓ นางสาวพัชรินทร  พรมแพน 

 ๑๙๙๔ นางพัชรินทร  เพ็งสวาง 

 ๑๙๙๕ นางสาวพัชรินทร  วงศชมภู 

 ๑๙๙๖ นางพัชรินทร  วิจิตรธนสาร 

 ๑๙๙๗ นางพัชรินทร  สมศรี 

 ๑๙๙๘ นางพัชรินทร  โหงอุม 

 ๑๙๙๙ นางสาวพัชรี  เกษียร 

 ๒๐๐๐ นางพัชรี  จันทรประโคน 

 ๒๐๐๑ นางพัชรี  แสงเสริม 

 ๒๐๐๒ นางพัชรียา  วรรณศรี 

 ๒๐๐๓ นางสาวพัฒนณิชา  มาตผล 



 หนา   ๑๖๑ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๒๐๐๔ นางสาวพัฒนนรี  บุญแสง 

 ๒๐๐๕ นางพัฒนนรี  มโนสุทธิฤทธิ์ 

 ๒๐๐๖ นางสาวพัฒนระดี  วิญูธนสมบัติ 

 ๒๐๐๗ นางสาวพัฒนรัตน  เมืองธีรโชติ 

 ๒๐๐๘ นางพัฒนา  มั่นสุทธิ 

 ๒๐๐๙ นางพัฒนาวดี  พูวณิชย 

 ๒๐๑๐ นางสาวพัณณชิตา  จันละมูล 

 ๒๐๑๑ นางพัตรพิมล  ผิวขาว 

 ๒๐๑๒ นางสาวพัทธธีรา  นาคละออ 

 ๒๐๑๓ นางสาวพัทธนันท  ทองบุราณ 

 ๒๐๑๔ นางพัทธวรรณ  ปชชาพงษ 

 ๒๐๑๕ นางสาวพัทรัตน  มุศิริ 

 ๒๐๑๖ นางพันทิพา  สายสุวรรรณ 

 ๒๐๑๗ นางพันทิวา  โคตมา 

 ๒๐๑๘ นางพันธทิพย  แยมมั่งมี 

 ๒๐๑๙ นางสาวพานิมิตร  พรหมเสนา 

 ๒๐๒๐ นางพิชชาพร  ทับทิมทอง 

 ๒๐๒๑ นางพิชชาภรณ  ทินวุฒิ 

 ๒๐๒๒ นางสาวพิชญประอร  ภวันต 

 ๒๐๒๓ นางสาวพิชญภัชกัญจน  ปานเผือก 

 ๒๐๒๔ นางสาวพิชญสินี  สังขเชื้อจิตร 

 ๒๐๒๕ นางพิชญา  พิจารณ 

 ๒๐๒๖ นางสาวพิชญาภา  โพธิ์สาขา 

 ๒๐๒๗ นางพิชญาภา  ศรีสําราญ 

 ๒๐๒๘ นางพิชากร  กระดานลาด 

 ๒๐๒๙ นางสาวพิชามญชุ  กองแกว 

 ๒๐๓๐ นางสาวพิณผกา  คําละออ 

 ๒๐๓๑ นางสาวพิทยา  โพธิ์ทอง 

 ๒๐๓๒ นางสาวพินทสุดา  สุรมังกรวงศ 

 ๒๐๓๓ นางสาวพินนิภา  รัตทะนี 

 ๒๐๓๔ นางสาวพิบูลยลักษณ  เดชะชาติ 

 ๒๐๓๕ นางสาวพิมพกานต  เบาคํา 

 ๒๐๓๖ นางสาวพิมพชยาน  พลรัฐเดชากุล 

 ๒๐๓๗ นางสาวพิมพชาติ  เหมือนเผาพงษ 

 ๒๐๓๘ นางพิมพนิภา  ขอจิตตเมตต 

 ๒๐๓๙ นางสาวพิมพนิภา  พวงจันดา 

 ๒๐๔๐ นางสาวพิมพนิภา  สุวรรณเนตร 

 ๒๐๔๑ นางสาวพิมพพรรณ  พุมจันทร 

 ๒๐๔๒ นางพิมพพิชชา  บางเขียว 

 ๒๐๔๓ นางพิมพเพ็ญ  กุมพิทักษ 

 ๒๐๔๔ นางสาวพิมพา  วิเศษโสภา 

 ๒๐๔๕ นางสาวพิมพาภรณ  แปนหวาง 

 ๒๐๔๖ นางสาวพิมล  มาประกอบ 

 ๒๐๔๗ นางสาวพิมลมาศ  บูชาธรรม 

 ๒๐๔๘ นางพิมลมาศย  เชษฐา 

 ๒๐๔๙ นางสาวพิมลวรรณ  หวยทราย 

 ๒๐๕๐ นางพิมลวรรณ  เหงาจ้ิน 

 ๒๐๕๑ นางสาวพิลาลักษณ  มณีพันธุ 

 ๒๐๕๒ นางพิลาวัณย  แพงหลาย 

 ๒๐๕๓ นางสาวพิศญา  ทรัพยทอง 



 หนา   ๑๖๒ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๒๐๕๔ นางพิศมัย  คําภาพงษ 

 ๒๐๕๕ นางพิศมัย  งอกศิลป 

 ๒๐๕๖ นางสาวพิศมัย  นาคนายม 

 ๒๐๕๗ นางพิศมัย  พิมพสนาม 

 ๒๐๕๘ นางสาวพิศมัย  มวงนุม 

 ๒๐๕๙ นางพีรญา  ธรรมทวีวุฒิ 

 ๒๐๖๐ นางพีรดา  ราชดุษฎี 

 ๒๐๖๑ นางพุทธชาด  วุฒิวสุธร 

 ๒๐๖๒ นางพุทธชาติ  การีเวท 

 ๒๐๖๓ นางสาวพุทธชาติ  เล็กมีมงคล 

 ๒๐๖๔ นางพุทธชาติ  เสนหดี 

 ๒๐๖๕ นางพุทธวรรณ  อูสุวรรณ 

 ๒๐๖๖ นางสาวพุทธิพร  สายสงเคราะห 

 ๒๐๖๗ นางสาวพูนสุข  ปานสวาง 

 ๒๐๖๘ นางสาวเพชรมุกดา  แสนสุข 

 ๒๐๖๙ นางสาวเพชรรัตน  คําภาบุตร 

 ๒๐๗๐ นางสาวเพชรรัตน  ภัทรอัมพร 

 ๒๐๗๑ นางสาวเพชรรัตน  สูงสุด 

 ๒๐๗๒ นางเพ็ชริน  กาญจนานิจ 

 ๒๐๗๓ นางสาวเพชรี  แกวประถม 

 ๒๐๗๔ นางสาวเพ็ญจิตต  รอดรับบุญ 

 ๒๐๗๕ นางเพ็ญนภา  นาคนาวา 

 ๒๐๗๖ นางเพ็ญนภา  สิทธิทองศรี 

 ๒๐๗๗ นางเพ็ญประภา  คําทองทิพย 

 ๒๐๗๘ นางสาวเพ็ญพราว  นิสูง 

 ๒๐๗๙ นางเพ็ญศรี  แกวใจดี 

 ๒๐๘๐ นางเพ็ญศรี  เลพล 

 ๒๐๘๑ นางสาวเพ็ญศรี  สาทสุทธิ 

 ๒๐๘๒ นางเพรียบพรอม  เนียมมณี 

 ๒๐๘๓ นางเพลินจิตร  สถิตยชนม 

 ๒๐๘๔ นางเพลินตา  อรุณพูลทรัพย 

 ๒๐๘๕ นางเพลินทิพย  ปกกัง 

 ๒๐๘๖ นางสาวเพลินพิศ  แกววิชิต 

 ๒๐๘๗ นางสาวเพลินพิศ  โชติชวง 

 ๒๐๘๘ นางสาวเพลินพิศ  สัมฤทธิ์ 

 ๒๐๘๙ นางสาวเพียงใจ  ปราบริป ู

 ๒๐๙๐ นางสาวเพียงเพ็ญ  บุญคุม 

 ๒๐๙๑ นางเพียงเพ็ญ  สิทธิสระ 

 ๒๐๙๒ นางสาวเพียงรวินทร  นนทะวงษ 

 ๒๐๙๓ นางไพบูลย  พรมชินวงษ 

 ๒๐๙๔ นางสาวไพรินทร  เกิดแยม 

 ๒๐๙๕ นางสาวไพลิน  เมฆฉาย 

 ๒๐๙๖ นางสาวไพลิน  หัตถจิตตาธิกุล 

 ๒๐๙๗ นางสาวไพลิน  อึ้งประสูตร 

 ๒๐๙๘ นางสาวไพวัลย  สีลาโคตร 

 ๒๐๙๙ นางสาวฟองนวล  จินดาธรรม 

 ๒๑๐๐ นางสาวภคกนก  เศรษฐศักดา 

 ๒๑๐๑ นางสาวภคนันท  หาญยืน 

 ๒๑๐๒ นางสาวภภัสสร  พิวัฒนกรณ 

 ๒๑๐๓ นางสาวภรภัทร  คลายศรี 



 หนา   ๑๖๓ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๒๑๐๔ นางสาวภริตดา  ศรีคุณ 

 ๒๑๐๕ นางสาวภัค  วรธนเตชินท 

 ๒๑๐๖ นางสาวภัคภร  ตุลยดาชินเดช 

 ๒๑๐๗ นางสาวภัททสิรี  รองศรีแยม 

 ๒๑๐๘ นางสาวภัททิยา  ชูนาคา 

 ๒๑๐๙ นางสาวภัทรกร  สุภัทรศักดา 

 ๒๑๑๐ นางสาวภัทรนันท  พรมภักดี 

 ๒๑๑๑ นางสาวภัทรนิษฐ  ธรรมสิทธิพงศ 

 ๒๑๑๒ นางสาวภัทรพร  ศรีวัฒนะ 

 ๒๑๑๓ นางภัทรพร  อุปลกะลิน 

 ๒๑๑๔ นางสาวภัทรพรรณ  แสงดี 

 ๒๑๑๕ นางสาวภัทรมน  ขันธาฤทธิ์ 

 ๒๑๑๖ นางสาวภัทรรัช  ศรีวิชัย 

 ๒๑๑๗ นางภัทรวดี  นุยแหลมหลัก 

 ๒๑๑๘ นางสาวภัทรวรรณ  สุขพรอม 

 ๒๑๑๙ นางสาวภัทราวดี  หนูพงษ 

 ๒๑๒๐ นางภัทราวรรณ  โรจนรักษ 

 ๒๑๒๑ นางภัทรินทร  จันทรภาพ 

 ๒๑๒๒ นางสาวภัทริยา  แกวกาหลง 

 ๒๑๒๓ นางภัทริยา  ตินทุกานนท 

 ๒๑๒๔ นางภัสสรี  เพชรเจริญ 

 ๒๑๒๕ นางสาวภาพิมล  ครองสิน 

 ๒๑๒๖ นางสาวภาวิณี  ชัยบุตร 

 ๒๑๒๗ นางภาวิณี  ภูวนาถ 

 ๒๑๒๘ นางสาวภาวิณี  หมื่นชนะสงคราม 

 ๒๑๒๙ นางภาศวรรณ  ศิลางกูร 

 ๒๑๓๐ นางภิญญดา  คํานอย 

 ๒๑๓๑ นางสาวภิญญดา  ลัทธิธรรม 

 ๒๑๓๒ นางสาวภิญญาพัชญ  ประทุมมา 

 ๒๑๓๓ นางสาวภิญโญ  เท่ียงแท 

 ๒๑๓๔ นางสาวภิรมย  รุงจําเนียร 

 ๒๑๓๕ นางภูริชญา  สมิงวรรณ 

 ๒๑๓๖ นางสาวภูษณิศา  วัชรวงศปรีชา 

 ๒๑๓๗ นางสาวมงคลรักษ  คลายจันทร 

 ๒๑๓๘ นางสาวมณฑกานต  นอยเจริญ 

 ๒๑๓๙ นางสาวมณฑิรา  ทองนุน 

 ๒๑๔๐ นางสาวมณฑิรา  ปยะพันธ 

 ๒๑๔๑ นางสาวมณฑิราชย  แฟนสัมฤทธิ์ 

 ๒๑๔๒ นางสาวมณิสร  มีเงิน 

 ๒๑๔๓ นางมณี  วัฒนวงษคีร ี

 ๒๑๔๔ นางมณีกานต  สมอุมจารย 

 ๒๑๔๕ นางสาวมณีรัตน  สวัสดิผล 

 ๒๑๔๖ นางสาวมณีวรรณ  กาแดง 

 ๒๑๔๗ นางสาวมณีวรรณ  รมเย็น 

 ๒๑๔๘ นางสาวมนชยา  พละศิลป 

 ๒๑๔๙ นางสาวมนดก  โคตะขุน 

 ๒๑๕๐ นางมนตกราน  สมเพ็ชร 

 ๒๑๕๑ นางสาวมนตภัทร  โพธิ์หอมศิริ 

 ๒๑๕๒ นางสาวมนตรผกา  โกษฐา 

 ๒๑๕๓ นางสาวมนตฤดี  ถือสมบัติ 



 หนา   ๑๖๔ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๒๑๕๔ นางมนทกานติ์  ปรียากร 

 ๒๑๕๕ นางมนัญชยา  ญานะรมย 

 ๒๑๕๖ นางมนัญญา  จอมประเสริฐ 

 ๒๑๕๗ นางมนัสนันท  บุตรวงค 

 ๒๑๕๘ นางสาวมนัสนันท  บุตรสอน 

 ๒๑๕๙ นางมนัสพันธ  เนตินิยม 

 ๒๑๖๐ นางสาวมโนรี  ผิวทอง 

 ๒๑๖๑ นางสาวมยุรัตน  ถาวรรักษ 

 ๒๑๖๒ นางสาวมยุรา  นามบุตร 

 ๒๑๖๓ นางสาวมยุรา  บุญเจริญ 

 ๒๑๖๔ นางสาวมยุรี  จันทรกลา 

 ๒๑๖๕ นางมยุรี  ธานีโต 

 ๒๑๖๖ นางมยุรี  อบภิรมยภู 

 ๒๑๖๗ นางมลทิรา  กรแกว 

 ๒๑๖๘ นางสาวมลศิริ  บุญญาพงศนุกูล 

 ๒๑๖๙ นางสาวมลิเนตร  ชิณโท 

 ๒๑๗๐ นางสาวมลิวัน  นนเลาพล 

 ๒๑๗๑ นางสาวมลิวัลย  บุญลน 

 ๒๑๗๒ นางสาวมหิศร  นันตโลหิต 

 ๒๑๗๓ นางสาวมะลิวัลย  จันทะขาน 

 ๒๑๗๔ นางมันฑณี  คัมภีรพงศ 

 ๒๑๗๕ นางสาวมัลลวีร  ตันวินิตกุล 

 ๒๑๗๖ นางสาวมาฆศรี  จันทรขาว 

 ๒๑๗๗ นางมายาวี  บุตรพรม 

 ๒๑๗๘ นางสาวมารินา  สันธนะโยธิน 

 ๒๑๗๙ นางมาริสา  ตรีเพ็ชร 

 ๒๑๘๐ นางมาริสา  อาจจันดา 

 ๒๑๘๑ นางสาวมารีนา  รื่นสุข 

 ๒๑๘๒ นางมารีย  โตเจริญ 

 ๒๑๘๓ นางสาวมาลัยวัลย  กลึงพงษ 

 ๒๑๘๔ นางมาลี  แซแต 

 ๒๑๘๕ นางมาลี  รอดแสวง 

 ๒๑๘๖ นางมาลีรัตน  มนิสสาร 

 ๒๑๘๗ นางมิ่งกมล  บัวเรียน 

 ๒๑๘๘ นางสาวมินตรา  ลือฉาย 

 ๒๑๘๙ นางสาวมิลิน  อุปชิน 

 ๒๑๙๐ นางสาวมีนา  ตนภู 

 ๒๑๙๑ นางมีนา  พลเตชะ 

 ๒๑๙๒ นางสาวมุกดา  สุวรรณ 

 ๒๑๙๓ นางสาวมุกดาวรรณ  พิมไธสง 

 ๒๑๙๔ นางมุทิตา  ชื่นประภารัตน 

 ๒๑๙๕ นางเมตตา  ขันผักแวน 

 ๒๑๙๖ นางสาวเมธาวรินทร  แตนตอ 

 ๒๑๙๗ นางสาวเมธาวี  โนตศิริ 

 ๒๑๙๘ นางสาวเมธิญา  ออนเกษ 

 ๒๑๙๙ นางสาวเมยวีญา  สุโพธิ์ 

 ๒๒๐๐ นางสาวเมวดี  อยูเกิด 

 ๒๒๐๑ นางสาวโมรีรัตน  สันติอัชวรรณ 

 ๒๒๐๒ นางยศมล  พงษวาป 

 ๒๒๐๓ นางสาวย่ิงยง  กองชัย 



 หนา   ๑๖๕ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๒๒๐๔ นางสาวยุพดี  วัชระ 

 ๒๒๐๕ นางยุพยงค  ตะโกภู 

 ๒๒๐๖ นางยุพา  ล้ิมกลาง 

 ๒๒๐๗ นางยุพาพร  อินทโชติ 

 ๒๒๐๘ นางยุพาภรณ  คํามะณี 

 ๒๒๐๙ นางสาวยุพาภรณ  มุกดา 

 ๒๒๑๐ นางยุพาภรณ  มุงคุณคําชาว 

 ๒๒๑๑ นางสาวยุพารัตน  รอดพลี 

 ๒๒๑๒ นางสาวยุพิน  แคนติ 

 ๒๒๑๓ นางสาวยุพิน  เที่ยงตรง 

 ๒๒๑๔ นางสาวยุพิน  พรมลา 

 ๒๒๑๕ นางสาวยุพิน  ละมุล 

 ๒๒๑๖ นางยุพิน  ลีลานุช 

 ๒๒๑๗ นางสาวยุภาวดี  พันธัง 

 ๒๒๑๘ นางยุภาวดี  พูลลาภ 

 ๒๒๑๙ นางสาวยุรี  วิรุณพันธ 

 ๒๒๒๐ นางยุวดี  ตราบดี 

 ๒๒๒๑ นางสาวยุวดี  นนทพละ 

 ๒๒๒๒ นางยุวดี  วรกุลปญญาเลิศ 

 ๒๒๒๓ นางยุวนิดา  สุวรรณชะนะ 

 ๒๒๒๔ นางยุวนุช  ยะรังวงษ 

 ๒๒๒๕ นางสาวเยาวลักษณ  จงกลรัตน 

 ๒๒๒๖ นางสาวเยาวลักษณ  ดวงสาน 

 ๒๒๒๗ นางสาวเยาวลักษณ  นอยสกุล 

 ๒๒๒๘ นางเยาวลักษณ  บัวมาศ 

 ๒๒๒๙ นางเยาวลักษณ  ผะคังคิว 

 ๒๒๓๐ นางสาวเยาวลักษณ  มานะนัด 

 ๒๒๓๑ นางสาวรจนา  ลานนท 

 ๒๒๓๒ นางสาวรจนา  วงษชาลี 

 ๒๒๓๓ นางสาวรจนาพร  เอื้อสลุง 

 ๒๒๓๔ นางสาวรจนี  บุญลือ 

 ๒๒๓๕ นางสาวรจเรข  ปรัชญาวงศศานติ์ 

 ๒๒๓๖ นางสาวรชยา  วงศน้ําเพชร 

 ๒๒๓๗ นางรฐมล  สาระพล 

 ๒๒๓๘ นางสาวรภัทภร  เชื้อปุย 

 ๒๒๓๙ นางสาวรมณภัทร  กตตนวงศกร 

 ๒๒๔๐ นางสาวรมณีย  ศศิโอภาส 

 ๒๒๔๑ นางรมยกร  อรรคฮาตสี 

 ๒๒๔๒ นางรมยชนก  เข็มเจริญ 

 ๒๒๔๓ นางรมิดา  จีรเดชเดชากุล 

 ๒๒๔๔ นางสาวรวิตราดา  ภาวีณัฐกุล 

 ๒๒๔๕ นางรวินันท  กิจนุเคราะห 

 ๒๒๔๖ นางรวิสราพร  โฮมแพน 

 ๒๒๔๗ นางสาวรสลิน  กล่ินหอม 

 ๒๒๔๘ นางรสสุคนธ  พวงมาเทศ 

 ๒๒๔๙ นางรอยานา  อิสายะ 

 ๒๒๕๐ นางระยอง  ภูมิประหมัน 

 ๒๒๕๑ นางระวัลย  ไชยดี 

 ๒๒๕๒ นางสาวระวีพร  วีระจันทร 

 ๒๒๕๓ นางระวีพร  แสนพยุห 



 หนา   ๑๖๖ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๒๒๕๔ นางระวีวรรณ  สุภาพ 

 ๒๒๕๕ นางรังษินี  ภูมิรา 

 ๒๒๕๖ นางรัชฎา  มะริสาน 

 ๒๒๕๗ นางสาวรัชดา  คงคาหลวง 

 ๒๒๕๘ นางรัชดา  จงวิมาณสินธุ 

 ๒๒๕๙ นางรัชดา  ยอมาดาร 

 ๒๒๖๐ นางสาวรัชดาพร  ศรีรักษา 

 ๒๒๖๑ นางรัชดาภรณ  ปะมาระตา 

 ๒๒๖๒ นางสาวรัชดาวรรณ  โชติกุล 

 ๒๒๖๓ นางรัชดาวรรณ  สิงหา 

 ๒๒๖๔ นางสาวรัชดาวัล  ตาทิพย 

 ๒๒๖๕ นางรัชติยา  ทวาภพ 

 ๒๒๖๖ นางสาวรัชนก  สีเขียวแก 

 ๒๒๖๗ นางสาวรัชนรพี  ทัศนสวาง 

 ๒๒๖๘ นางสาวรัชนี  กําลังงาม 

 ๒๒๖๙ นางสาวรัชนี  ศิริไสยาสน 

 ๒๒๗๐ นางสาวรัชนี  สายคําติ่ง 

 ๒๒๗๑ นางสาวรัชนี  สุมมาตย 

 ๒๒๗๒ นางสาวรัชนี  อรัญนาค 

 ๒๒๗๓ นางรัชนี  อิสระวิทยะชัย 

 ๒๒๗๔ นางรัชนี  เอ็นดู 

 ๒๒๗๕ นางสาวรัชนีกร  โคตรพัฒน 

 ๒๒๗๖ นางสาวรัชนีกร  แถวจันทร 

 ๒๒๗๗ นางรัชนีกร  โพธิศาล 

 ๒๒๗๘ นางรัชนีภรณ  เสนาชู 

 ๒๒๗๙ นางรัชพร  สระสม 

 ๒๒๘๐ นางสาวรัดดาพร  ไพศาล 

 ๒๒๘๑ นางสาวรัตญา  บัวจันทร 

 ๒๒๘๒ นางรัตติกาญจน  พรมทอง 

 ๒๒๘๓ นางสาวรัตติญา  หนองขุนสาร 

 ๒๒๘๔ นางสาวรัตติมา  ไชยบุศย 

 ๒๒๘๕ นางสาวรัตติยา  นาคนาวา 

 ๒๒๘๖ นางรัตนอร  ฤทธิฉิม 

 ๒๒๘๗ นางรัตนา  ขันสุวรรณา 

 ๒๒๘๘ นางรัตนา  ไชยตรี  สตีเวนส 

 ๒๒๘๙ นางสาวรัตนา  แตมชวย 

 ๒๒๙๐ นางสาวรัตนา  พรชัย 

 ๒๒๙๑ นางสาวรัตนา  พันมา 

 ๒๒๙๒ นางสาวรัตนา  โพธิจักร 

 ๒๒๙๓ นางรัตนา  มากเอียด 

 ๒๒๙๔ นางสาวรัตนาภรณ  ไชยณวงศ 

 ๒๒๙๕ นางสาวรัตนาภรณ  บัวแกว 

 ๒๒๙๖ นางสาวรัตนาภรณ  วงศศรีออน 

 ๒๒๙๗ นางสาวรัตนาภรณ  อินโต 

 ๒๒๙๘ นางสาวรัตรนัย  อุนาภาค 

 ๒๒๙๙ นางสาวรัติกา  จามชาติ 

 ๒๓๐๐ นางสาวรัศมี  กอแกว 

 ๒๓๐๑ นางสาวรัศมี  จิตวิมลนิมิต 

 ๒๓๐๒ นางสาวรัศมี  บุตรดี 

 ๒๓๐๓ นางสาวรัศมีแข  บูรณินทุ 



 หนา   ๑๖๗ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๒๓๐๔ นางรัสรินทร  พันธุอินธนกุล 

 ๒๓๐๕ นางราชิดา  หมื่นระยาภักดี 

 ๒๓๐๖ นางราตรี  กลอมเกล้ียง 

 ๒๓๐๗ นางสาวราตรี  กันยาสาย 

 ๒๓๐๘ นางราตรี  เศวตสุทธิสิริกุล 

 ๒๓๐๙ นางสาวราตรี  สังฆวัฒน 

 ๒๓๑๐ นางสาวราศี  วงษทอง 

 ๒๓๑๑ นางรําไพ  บุญเรืองขาว 

 ๒๓๑๒ นางสาวรินทรจง  สุขกุมภาพันธ 

 ๒๓๑๓ นางสาวรินทรลภัส  เกษศรีรัตน 

 ๒๓๑๔ นางสาวรื่นฤดี  วรรณเกษม 

 ๒๓๑๕ นางสาวรุงกานต  จินดา 

 ๒๓๑๖ นางรุงจิต  วิมานประดิษฐ 

 ๒๓๑๗ นางสาวรุงทอง  อรุมชูตี 

 ๒๓๑๘ นางสาวรุงทิพย  กุลมา 

 ๒๓๑๙ นางรุงทิพย  แซมทอง 

 ๒๓๒๐ นางรุงทิวา  จําปาเรือง 

 ๒๓๒๑ นางสาวรุงทิวา  เทพมงคล 

 ๒๓๒๒ นางรุงนภา  จันทรเอี่ยม 

 ๒๓๒๓ นางสาวรุงนภา  จิตรีมิตร 

 ๒๓๒๔ นางรุงนภา  แจมกระจาง 

 ๒๓๒๕ นางสาวรุงนภา  เบญมาตย 

 ๒๓๒๖ นางสาวรุงนภา  วิจิตรานนท 

 ๒๓๒๗ นางสาวรุงนภา  เสือโรจน 

 ๒๓๒๘ นางรุงนภา  เหล็กเพชร 

 ๒๓๒๙ นางรุงเพชร  ทะเลนอย 

 ๒๓๓๐ นางสาวรุงรัตน  ชมบัวทอง 

 ๒๓๓๑ นางรุงฤดี  โพธิ์จาด 

 ๒๓๓๒ นางรุงสิริธัมม  บูรณะจันทร 

 ๒๓๓๓ นางสาวรุงโสภา  ฤกษหราย 

 ๒๓๓๔ นางสาวรุงอรุณ  จําเริญ 

 ๒๓๓๕ นางสาวรุงอรุณ  พรประสิทธิ ์

 ๒๓๓๖ นางรุจาภา  นาคทรงแกว 

 ๒๓๓๗ นางสาวรุจิรา  แดงอํา 

 ๒๓๓๘ นางรุจิรา  พรมหาชัย 

 ๒๓๓๙ นางรุจิรา  พวงสุวรรณ 

 ๒๓๔๐ นางเรณู  ทวินันท 

 ๒๓๔๑ นางสาวเรณู  รื่นยุทธ 

 ๒๓๔๒ นางสาวเรวดี  ขําวิลัย 

 ๒๓๔๓ นางเรืองลอง  จิรชีวีวงศ 

 ๒๓๔๔ นางสาวฤทัยรัตน  กลอมสุข 

 ๒๓๔๕ นางสาวฤทัยรัตน  แซล้ิม 

 ๒๓๔๖ นางลฎาภา  รังสรอย 

 ๒๓๔๗ นางลดาวัลย  ปานสมุท 

 ๒๓๔๘ นางสาวลดาวัลย  พรอนันตชัย 

 ๒๓๔๙ นางสาวลนาภรณ  บุตรเสรีชัย 

 ๒๓๕๐ นางสาวลลดา  เรืองจรูญ 

 ๒๓๕๑ นางลลิดา  ดวงรัตน 

 ๒๓๕๒ นางลลิตา  เสริมสุข 

 ๒๓๕๓ นางสาวละออง  กลางมณี 



 หนา   ๑๖๘ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๒๓๕๔ นางสาวละออศิลป  ยุทธศิลปเสวี 

 ๒๓๕๕ นางสาวลักขณา  อุดมพงศอนันต 

 ๒๓๕๖ นางสาวลักษณา  ขุนทองเทพ 

 ๒๓๕๗ นางสาวลักษณาวรรณ  จันทรเชย 

 ๒๓๕๘ นางสาวลักษมี  สายเช้ือ 

 ๒๓๕๙ นางสาวลัคณา  เกงสาริกิจ 

 ๒๓๖๐ นางลัคนา  วิญญโสภิต 

 ๒๓๖๑ นางสาวลัดดา  ฉายอรุณ 

 ๒๓๖๒ นางลัดดา  บวรชัย 

 ๒๓๖๓ นางลัดดา  เพ็ญประโคน 

 ๒๓๖๔ นางลัดดา  รอดขวัญ 

 ๒๓๖๕ นางสาวลัดดา  วงศรี 

 ๒๓๖๖ นางลัดดา  แสนเสนาะ 

 ๒๓๖๗ นางสาวลัดดาวรรณ  โปรงจิต 

 ๒๓๖๘ นางลัดดาวรรณ  สมบูรณทรัพย 

 ๒๓๖๙ นางสาวลัดดาวัลย  แดงนวล 

 ๒๓๗๐ นางลัดดาวัลย  เตียเปน 

 ๒๓๗๑ นางลัดดาวัลย  ธนากุลรังษี 

 ๒๓๗๒ นางสาวลัดดาวัลย  บุญตา 

 ๒๓๗๓ นางลัดดาวัลย  ยะคะเสม 

 ๒๓๗๔ นางลัดดาวัลย  รัตนหวง 

 ๒๓๗๕ นางสาวลัดดาวัลย  โสมโสภา 

 ๒๓๗๖ นางสาวลัลนลลิต  กลํ่าศรี 

 ๒๓๗๗ นางลามัย  มะดะเรส 

 ๒๓๗๘ นางสาวลาวัณย  ส่ีสี 

 ๒๓๗๙ นางลําดวน  พุมโพธิ์ทอง 

 ๒๓๘๐ นางสาวลําดวน  เรืองศรีใส 

 ๒๓๘๑ นางสาวลําเพย  สอาดเอี่ยม 

 ๒๓๘๒ นางสาวลําไพ  ค้ําชู 

 ๒๓๘๓ นางลําไย  พุกดี 

 ๒๓๘๔ นางลินดา  คีรีวัลย 

 ๒๓๘๕ นางสาวลุฎา  จันทรถนอมแสง 

 ๒๓๘๖ นางวงคจันทร  สิริสินรุงเรือง 

 ๒๓๘๗ นางวงคเดือน  วังโน 

 ๒๓๘๘ นางสาววงเดือน  เพ็ญเนตร 

 ๒๓๘๙ นางวงศเดือน  ไชยรบ 

 ๒๓๙๐ นางสาววจีศิริ  ตั้งสกุล 

 ๒๓๙๑ นางวชิรญา  ฐิติภัทรพงศธร 

 ๒๓๙๒ นางสาววชิรา  วิสุกัน 

 ๒๓๙๓ นางวชิราภรณ  พูนสยามพงษ 

 ๒๓๙๔ นางสาววณิชชา  เชิมชัยภูมิ 

 ๒๓๙๕ นางวณิชชา  บัวใบ 

 ๒๓๙๖ นางสาววนิดา  โกยสําราญ 

 ๒๓๙๗ นางสาววนิดา  ทองดี 

 ๒๓๙๘ นางวนิตชยา  ชื่นชม 

 ๒๓๙๙ นางวรกานต  พุมนุม 

 ๒๔๐๐ นางสาววรณิศา  เปลงศรีสิน 

 ๒๔๐๑ นางสาววรดา  วงษจักษุ 

 ๒๔๐๒ นางวรนุช  กอนทอง 

 ๒๔๐๓ นางสาววรนุช  อินทรสิทธิ์ 



 หนา   ๑๖๙ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๒๔๐๔ นางวรยา  พลนาคู 

 ๒๔๐๕ นางสาววรรณชนก  จุยเรือง 

 ๒๔๐๖ นางสาววรรณชิภาร  ตันวีระชัยสกุล 

 ๒๔๐๗ นางวรรณทนีย  ขาทิพยพาที 

 ๒๔๐๘ นางสาววรรณนิสา  ภูเกตุ 

 ๒๔๐๙ นางสาววรรณพัทธ  ศักดี 

 ๒๔๑๐ นางสาววรรณภา  กฤษมัย 

 ๒๔๑๑ นางวรรณภา  เกษรบัว 

 ๒๔๑๒ นางสาววรรณภา  ลุประสงค 

 ๒๔๑๓ นางสาววรรณภา  สุขวารี 

 ๒๔๑๔ นางสาววรรณภา  อภัยนอก 

 ๒๔๑๕ นางสาววรรณภาพร  แกวเนตรชื่น 

 ๒๔๑๖ นางวรรณรัตน  มากรัตน 

 ๒๔๑๗ นางสาววรรณวิมล  อัปมัญญา 

 ๒๔๑๘ นางสาววรรณวิไล  แจงหมื่นไวย 

 ๒๔๑๙ นางสาววรรณวิไล  หงษทอง 

 ๒๔๒๐ นางสาววรรณสิริ  บุญเรืองศรี 

 ๒๔๒๑ นางวรรณา  นาวาพงษ 

 ๒๔๒๒ นางสาววรรณาภรณ  จันทรแตง 

 ๒๔๒๓ นางสาววรรณิดา  หมาดเทง 

 ๒๔๒๔ นางวรรณิภา  ดวงดารา 

 ๒๔๒๕ นางสาววรรทวดี  งามสิทธิ์ 

 ๒๔๒๖ นางสาววรลักษณ  ศิลปวิโรจน 

 ๒๔๒๗ นางสาววรวรรณ  จันทรพวง 

 ๒๔๒๘ นางสาววรวรรณ  โพธิ 

 ๒๔๒๙ นางสาววรวรรณ  วีระไพบูลย 

 ๒๔๓๐ นางวรวรรณ  เหวียนระวี 

 ๒๔๓๑ นางสาววรสิรี  ลิขิตวงศ 

 ๒๔๓๒ นางสาววรัชยา  นิ่มงาม 

 ๒๔๓๓ นางสาววรัญญา  สืบวงษ 

 ๒๔๓๔ นางวรัญญารักษ  ศรีจันทวงษ 

 ๒๔๓๕ นางวรัญอร  สุพล 

 ๒๔๓๖ นางวรางคณา  ดีเฉย 

 ๒๔๓๗ นางวรางคณา  เทียบทอง 

 ๒๔๓๘ นางวรางคณา  แสงมณี 

 ๒๔๓๙ นางสาววรางคนาง  วงศปถัมภ 

 ๒๔๔๐ นางสาววรางรัตน  จงถิรวงศ 

 ๒๔๔๑ นางวรางรัตน  เปล่ียนเชาว 

 ๒๔๔๒ นางสาววราภรณ  กิจกนกศร 

 ๒๔๔๓ นางสาววราภรณ  แกวคํามูล 

 ๒๔๔๔ นางวราภรณ  จงหมั่น 

 ๒๔๔๕ นางสาววราภรณ  จันทรทรัพย 

 ๒๔๔๖ นางสาววราภรณ  ชมภูศิลป 

 ๒๔๔๗ นางวราภรณ  แดงนอก 

 ๒๔๔๘ นางวราภรณ  ทรามสงวน 

 ๒๔๔๙ นางสาววราภรณ  นาคะ 

 ๒๔๕๐ นางวราภรณ  บัวผัน 

 ๒๔๕๑ นางสาววราภรณ  บุญไพจิตร 

 ๒๔๕๒ นางวราภรณ  ปอมขุนพรม 

 ๒๔๕๓ นางวราภรณ  อนหมูทอง 



 หนา   ๑๗๐ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๒๔๕๔ นางสาววรารัตน  เสริมพงษศิริ 

 ๒๔๕๕ นางสาววรารัตน  อินทรา 

 ๒๔๕๖ นางวราลักษณ  ทองคํา 

 ๒๔๕๗ นางสาววราลี  สิริขจรเดชสกุล 

 ๒๔๕๘ นางสาววริทฐิรัสมิ์  เศวตครุตมัต 

 ๒๔๕๙ นางวรินทร  ซู 

 ๒๔๖๐ นางวรินทร  เสาเงิน 

 ๒๔๖๑ นางสาววรินทรทิพย  แยมประยูร 

 ๒๔๖๒ นางวรินภร  อินพาลํา 

 ๒๔๖๓ นางสาววริศรา  สุระ 

 ๒๔๖๔ นางวริศรา  อินจําปา 

 ๒๔๖๕ นางวรุณวรรณ  ออกรรัมย 

 ๒๔๖๖ นางสาววลัยกร  คนกลาง 

 ๒๔๖๗ นางสาววลัยพร  ประสานพันธ 

 ๒๔๖๘ นางวลัยรัตน  เจริญศุข 

 ๒๔๖๙ นางสาววลัยลักษณ  นาคทอง 

 ๒๔๗๐ นางวลัยลักษณ  ฤทธิโชติ 

 ๒๔๗๑ นางสาววลัยลักษณ  ศรีมุข 

 ๒๔๗๒ นางวลัยลักษณ  สถาพรเจริญชัย 

 ๒๔๗๓ นางสาววลัยลักษณ  หัตถบูรณ 

 ๒๔๗๔ นางวลีนุช  จันมา 

 ๒๔๗๕ นางวลีรัตน  คงเอียด 

 ๒๔๗๖ นางสาววลีรัตน  ดิษยครินทร 

 ๒๔๗๗ นางสาววไลรัตน  ใจนอม 

 ๒๔๗๘ นางวะรานุช  ชินวงศ 

 ๒๔๗๙ นางสาววัชรา  บุญอนงค 

 ๒๔๘๐ นางวัชราภรณ  เกียงเอีย 

 ๒๔๘๑ นางวัชรินทร  ผูมีสุข 

 ๒๔๘๒ นางวัชรินทร  มั่นอน 

 ๒๔๘๓ นางสาววัชรี  โลหจินดา 

 ๒๔๘๔ นางวัฐวดี  คลายนสูตร 

 ๒๔๘๕ นางวัฒนาพร  ทองเนื้อหา 

 ๒๔๘๖ นางสาววัตถาภรณ  เพ่ิมฉลาด 

 ๒๔๘๗ นางวันดี  ขะมันจา 

 ๒๔๘๘ นางสาววันดี  ตอเพ็ง 

 ๒๔๘๙ นางสาววันดี  พระทอง 

 ๒๔๙๐ นางสาววันดี  มั่นจงดี 

 ๒๔๙๑ นางวันดี  ลุนอุบล 

 ๒๔๙๒ นางวันดี  ศรีคงจันทร 

 ๒๔๙๓ นางวันดี  สอนภู 

 ๒๔๙๔ นางสาววันทณี  ไตรทิพยอนุรักษ 

 ๒๔๙๕ นางวันทนา  พิมพประชา 

 ๒๔๙๖ นางสาววันทนา  ศรีมารักษ 

 ๒๔๙๗ นางสาววันทนา  ศิลายศ 

 ๒๔๙๘ นางวันทนา  สันตจิต 

 ๒๔๙๙ นางวันทนีย  บุญชูวงค 

 ๒๕๐๐ นางสาววันทยา  ไทรทองมี 

 ๒๕๐๑ นางสาววันนา  บุญประกอบ 

 ๒๕๐๒ นางวันนิดา  จันทรจํานงค 

 ๒๕๐๓ นางสาววันนี  รับรอง 



 หนา   ๑๗๑ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๒๕๐๔ นางวันเพ็ญ  คลายเกตุ 

 ๒๕๐๕ นางสาววันเพ็ญ  ฝมือดี 

 ๒๕๐๖ นางวันเพ็ญ  วิจิตรกิ่ง 

 ๒๕๐๗ นางวันเพ็ญ  ศรีมุกดา 

 ๒๕๐๘ นางสาววันเพ็ญ  สุดไพเราะห 

 ๒๕๐๙ นางสาววันเพ็ญ  เอี่ยมสอาด 

 ๒๕๑๐ นางวันวิภา  รัตนภิรมย 

 ๒๕๑๑ นางวันวิสา  สายสนั่น 

 ๒๕๑๒ นางสาววันวิสาข  ชํานาญ 

 ๒๕๑๓ นางวัลภา  จันทรศิริทอง 

 ๒๕๑๔ นางสาววัลยา  พัดเย็น 

 ๒๕๑๕ นางวัลยา  ภิรมยรักษ 

 ๒๕๑๖ นางสาววัลลดา  เกตุจันทร 

 ๒๕๑๗ นางวัลลิภา  นามวงษ 

 ๒๕๑๘ นางสาววัลวิภา  ชุมพาลี 

 ๒๕๑๙ นางสาววาทิชา  ยศแกว 

 ๒๕๒๐ นางสาววาทิณี  สุขนิตย 

 ๒๕๒๑ นางวานิช  พรหมสิทธิ์ 

 ๒๕๒๒ นางวารุณี  เทพจิตร 

 ๒๕๒๓ นางสาววาสนา  กุลพญา 

 ๒๕๒๔ นางสาววาสนา  เกตุประทุม 

 ๒๕๒๕ นางสาววาสนา  งามแกว 

 ๒๕๒๖ นางวาสนา  ชูแสง 

 ๒๕๒๗ นางวาสนา  เต็กตระกูล 

 ๒๕๒๘ นางสาววาสนา  ทับแกว 

 ๒๕๒๙ นางวาสนา  ทับอิ้น 

 ๒๕๓๐ นางวาสนา  เผาพันธ 

 ๒๕๓๑ นางวาสนา  พงศเพ็ชร 

 ๒๕๓๒ นางสาววาสนา  พรมตา 

 ๒๕๓๓ นางสาววาสนา  เพ็งแกนแท 

 ๒๕๓๔ นางสาววาสนา  มุทธเสน 

 ๒๕๓๕ นางวาสนา  วิรวรรณนาวิน 

 ๒๕๓๖ นางสาววาสนา  โอภาสวัฒนาธร 

 ๒๕๓๗ นางวาสินี  กลัดนิล 

 ๒๕๓๘ นางวิกานดา  ความเพียร 

 ๒๕๓๙ นางสาววิจิตร  สุพรม 

 ๒๕๔๐ นางวิชชุดา  แตเจริญ 

 ๒๕๔๑ นางวิชชุดา  ธุวสินธุ 

 ๒๕๔๒ นางสาววิชชุดา  ไพฑูรย 

 ๒๕๔๓ นางสาววิชชุดา  ภาสกุล 

 ๒๕๔๔ นางสาววิชชุลดา  สุนิกร 

 ๒๕๔๕ นางสาววิชญาดา  โฮมจุมจัง 

 ๒๕๔๖ นางสาววิชญาพร  นันทะสาร 

 ๒๕๔๗ นางวิชญาภรณ  แสงบุตรดี 

 ๒๕๔๘ นางวิชิตา  นิมิตร 

 ๒๕๔๙ นางวิชุดา  เดชาฤทธิ์ 

 ๒๕๕๐ นางสาววิชุตา  เพ็งกลัด 

 ๒๕๕๑ นางสาววินทุพรรณ  แกะสุวรรณ 

 ๒๕๕๒ นางวิบูลยลักษณ  แสงภักดี 

 ๒๕๕๓ นางสาววิภา  แสงสมบูรณ 



 หนา   ๑๗๒ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๒๕๕๔ นางวิภา  หลิวสุวรรณกุล 

 ๒๕๕๕ นางวิภาพร  กลาวิกยกิจ 

 ๒๕๕๖ นางวิภาพรรณ  ลิมปกิตติเจริญ 

 ๒๕๕๗ นางวิภาวดี  คําคม 

 ๒๕๕๘ นางวิมล  การินทร 

 ๒๕๕๙ นางวิมล  อาจโต 

 ๒๕๖๐ นางวิมล  อาจทวีกุล 

 ๒๕๖๑ นางสาววิมลพร  นวลอินทร 

 ๒๕๖๒ นางสาววิมลรัตน  ลีหะสุนนท 

 ๒๕๖๓ นางวิมลศรี  ศิริสอน 

 ๒๕๖๔ นางสาววิยะดา  ทรัพยขํา 

 ๒๕๖๕ นางสาววิรงครอง  จันทะสี 

 ๒๕๖๖ นางสาววิรงครอง  วังขุนพรหม 

 ๒๕๖๗ นางวิรัช  รุงเรือง 

 ๒๕๖๘ นางสาววิริยา  พันธุสุวรรณ 

 ๒๕๖๙ นางวิลดาภรณ  ทองชํานาญ 

 ๒๕๗๐ นางสาววิลักขณา  ธรรมสมบัติ 

 ๒๕๗๑ นางสาววลิาภรณ  บุตรโคตร 

 ๒๕๗๒ นางสาววิลาวรรณ  อุณวงค 

 ๒๕๗๓ นางสาววิลาวัณย  กุละศรีธงชัย 

 ๒๕๗๔ นางสาววิลาวัลย  แกวอนันต 

 ๒๕๗๕ นางวิลาสินี  ถนนทิพย 

 ๒๕๗๖ นางสาววิไล  กล่ินบัว 

 ๒๕๗๗ นางวิไล  จําปาเกตุ 

 ๒๕๗๘ นางวิไล  บึงออ 

 ๒๕๗๙ นางวิไล  ปล้ืมใจ 

 ๒๕๘๐ นางสาววไิล  รุงโรจนแสงจินดา 

 ๒๕๘๑ นางสาววิไลนรี  มูลนาค 

 ๒๕๘๒ นางสาววิไลพร  พวงสมบัติ 

 ๒๕๘๓ นางวิไลพร  สุขบัว 

 ๒๕๘๔ นางสาววิไลภรณ  แกวศรีเมือง 

 ๒๕๘๕ นางวิไลภรณ  ขําแปง 

 ๒๕๘๖ นางสาววิไลรัตน  สวัสดิ์นพรัตน 

 ๒๕๘๗ นางวิไลลักษณ  จันทรจรูญ 

 ๒๕๘๘ นางวิไลลักษณ  นาคชื้น 

 ๒๕๘๙ นางวิไลลักษณ  ศรีสัตบรรณ 

 ๒๕๙๐ นางวิไลวรรณ  เทียนประนมกร 

 ๒๕๙๑ นางสาววิไลวรรณ  นิ่มคุม 

 ๒๕๙๒ นางวิไลวรรณ  นิลนนท 

 ๒๕๙๓ นางสาววิไลวรรณ  บัวผัน 

 ๒๕๙๔ นางสาววิไลวรรณ  ปนแกว 

 ๒๕๙๕ นางวิไลวรรณ  เรืองเจริญ 

 ๒๕๙๖ นางสาววิไลวรรณ  สนั่นเสียง 

 ๒๕๙๗ นางวิไลวรรณ  หาญสงคราม 

 ๒๕๙๘ นางวิไลวัลย  พันธะไชย 

 ๒๕๙๙ นางวิวรรธนา  เสนุชัย 

 ๒๖๐๐ นางวิสันรัตน  ศรีแกว 

 ๒๖๐๑ นางสาววิสุทธิณี  หมาดดาเระ 

 ๒๖๐๒ นางวีณา  กงจักร 

 ๒๖๐๓ นางสาววีณา  ซึงตระกูล 



 หนา   ๑๗๓ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๒๖๐๔ นางสาววีณา  บุญตอ 

 ๒๖๐๕ นางสาววีณารัตน  พรอมบูรณ 

 ๒๖๐๖ นางวีรภัทรา  วรรณบุตร 

 ๒๖๐๗ นางวีระพร  อินทรธนู 

 ๒๖๐๘ นางสาววีระวรรณ  แกวสุขศรี 

 ๒๖๐๙ นางวุฒิกุล  ไสวทอง 

 ๒๖๑๐ นางสาวแวววิสาข  บํารุงเมือง 

 ๒๖๑๑ นางสาวศมากร  พานอย 

 ๒๖๑๒ นางศมาภรณ  มุกดา 

 ๒๖๑๓ นางศยาภรณ  ไกรเสริม 

 ๒๖๑๔ นางศรประภา  สุขสบาย 

 ๒๖๑๕ นางสาวศรสวรรค  วิทยา 

 ๒๖๑๖ นางสาวศรอุษา  ศรีพุฒตาล 

 ๒๖๑๗ นางศรัญญา  บานแยม 

 ๒๖๑๘ นางสาวศรัณยา  พงศมั่นจิต 

 ๒๖๑๙ นางสาวศรัณยา  สารกุล 

 ๒๖๒๐ นางสาวศริญญา  ลํ้าเหลือหลาย 

 ๒๖๒๑ นางศริณญา  สลามเตะ 

 ๒๖๒๒ นางศรินรัตน  พงษรุจปรีชา 

 ๒๖๒๓ นางศรีนิล  สุขสังข 

 ๒๖๒๔ นางสาวศรีไพร  คันทะมาลา 

 ๒๖๒๕ นางศรีวัลภา  พานอย 

 ๒๖๒๖ นางสาวศรีสุรางค  จันทิม 

 ๒๖๒๗ นางศรุดา  พงศนวกุล 

 ๒๖๒๘ นางสาวศลิษา  นาคประทุม 

 ๒๖๒๙ นางสาวศศกมล  ศรีโพธิ์ชาง 

 ๒๖๓๐ นางสาวศศพร  ภูสุด 

 ๒๖๓๑ นางศศิกานต  อิ่มสมโภชน 

 ๒๖๓๒ นางสาวศศิธร  ธรรมโสภิต 

 ๒๖๓๓ นางสาวศศิธร  ปานศิริ 

 ๒๖๓๔ นางสาวศศิธร  โพธิ์สังข 

 ๒๖๓๕ นางสาวศศิธร  มิ่งขวัญมา 

 ๒๖๓๖ นางศศินากานต  ถิระวรวงศ 

 ๒๖๓๗ นางศศิพิมล  วังรัตนากร 

 ๒๖๓๘ นางสาวศศิวรรณ  กนิษฐสุต 

 ๒๖๓๙ นางสาวศศิวิมล  ภิรมยเนตร 

 ๒๖๔๐ นางสาวศันสนีย  คชคง 

 ๒๖๔๑ นางสาวศันสนีย  วัชรชวนะ 

 ๒๖๔๒ นางศันสนีย  สีดา 

 ๒๖๔๓ นางสาวศิครียา  แวนแกว 

 ๒๖๔๔ นางศิรประภา  พ่ึงรุง 

 ๒๖๔๕ นางศิรัญญา  ฟุงขจร 

 ๒๖๔๖ นางสาวศิริขวัญ  จักรกระโทก 

 ๒๖๔๗ นางสาวศิริจันทร  โหงนาค 

 ๒๖๔๘ นางศิริจิตร  เวชพิทักษ 

 ๒๖๔๙ นางศิริญญา  คชนันท 

 ๒๖๕๐ นางสาวศิริดา  แยมกล่ิน 

 ๒๖๕๑ นางสาวศิรินุช  ไทรศรีวัฒนะ 

 ๒๖๕๒ นางศิริพร  ทนาพรชัยธนัตถ 

 ๒๖๕๓ นางศิริพร  บุญประสิทธิ์ 



 หนา   ๑๗๔ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๒๖๕๔ นางสาวศิริพร  โพพาทอง 

 ๒๖๕๕ นางศิริพร  มะโนรัตน 

 ๒๖๕๖ นางศิริพร  ใยโฉม 

 ๒๖๕๗ นางสาวศิริพร  อสิพงษ 

 ๒๖๕๘ นางสาวศิริพร  อินนะรา 

 ๒๖๕๙ นางสาวศิริพรรณ  ปานจีน 

 ๒๖๖๐ นางสาวศิริพรรณ  หนอไชย 

 ๒๖๖๑ นางศิริพันธ  บุญเสริมสุข 

 ๒๖๖๒ นางศิริภรณ  สายเสมา 

 ๒๖๖๓ นางสาวศิริภัทรา  สุโชติกพันธุ 

 ๒๖๖๔ นางสาวศิริรักษ  เทพรัตนะ 

 ๒๖๖๕ นางสาวศิริรัตน  นิยมการ 

 ๒๖๖๖ นางสาวศิริรัตน  มหามิตร 

 ๒๖๖๗ นางศิริรัตน  มูลกองสี 

 ๒๖๖๘ นางสาวศิริรัตน  สมใจ 

 ๒๖๖๙ นางสาวศิริรัตน  หนูเสริม 

 ๒๖๗๐ นางศิริลักษณ  แกวกาญจนา 

 ๒๖๗๑ นางสาวศิริลักษณ  ดีระดา 

 ๒๖๗๒ นางสาวศิริลักษณ  ทัพอาสา 

 ๒๖๗๓ นางสาวศิริลักษณ  พรเจริญ 

 ๒๖๗๔ นางสาวศิริลักษณ  ลาภบรรเทิง 

 ๒๖๗๕ นางสาวศิริลักษณ  ลีละตานนท 

 ๒๖๗๖ นางศิริลักษณ  ศรีประสาท 

 ๒๖๗๗ นางศิริวรรณ  กุลอัก 

 ๒๖๗๘ นางสาวศิริวรรณ  ขอรสกลาง 

 ๒๖๗๙ นางสาวศิริวรรณ  ชื่นทวี 

 ๒๖๘๐ นางสาวศิริวรรณ  ปองคําสิงห 

 ๒๖๘๑ นางสาวศิริวรรณ  พูไพบูลย 

 ๒๖๘๒ นางสาวศิริวิไล  ชัยมหา 

 ๒๖๘๓ นางศิริษร  แหวนนิล 

 ๒๖๘๔ นางสาวศิวพร  เจริญสุข 

 ๒๖๘๕ นางสาวศิวพร  นวลเต็ม 

 ๒๖๘๖ นางสาวศุภชฎา  เจิมศิริ 

 ๒๖๘๗ นางสาวศุภดา  ดีหงษ 

 ๒๖๘๘ นางศุภธิดา  รัตนเลิศ 

 ๒๖๘๙ นางศุภนาฏ  รอดแกว 

 ๒๖๙๐ นางสาวศุภมาศ  วนากุล 

 ๒๖๙๑ นางศุภร  วิเชียรอินทร 

 ๒๖๙๒ นางสาวศุภรณ  ภูวัด 

 ๒๖๙๓ นางสาวศุภลักษณ  ทองแสน 

 ๒๖๙๔ นางศุภลักษณ  ภูมิพฤกษ 

 ๒๖๙๕ นางศุภลักษณ  เย็นประเสริฐ 

 ๒๖๙๖ นางสาวศุภศรี  ชํานาญดง 

 ๒๖๙๗ นางศุภัค  ศรีสนั่น 

 ๒๖๙๘ นางสาวศุภัชญา  รักนุม 

 ๒๖๙๙ นางสาวศุภางค  พูสุภา 

 ๒๗๐๐ นางสาวศุภาณิช  ไพบูลย 

 ๒๗๐๑ นางสาวศุภิสรา  วงศษา 

 ๒๗๐๒ นางษมากร  แพรสมบูรณ 

 ๒๗๐๓ นางสาวสกลสุภา  เมฆไพบูลยวัฒนา 



 หนา   ๑๗๕ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๒๗๐๔ นางสกาว  ศิริรัตน 

 ๒๗๐๕ นางสาวสนธยา  เอี่ยมมา 

 ๒๗๐๖ นางสไบทิพย  พานทอง 

 ๒๗๐๗ นางสาวสมควร  ซอเสียงดี 

 ๒๗๐๘ นางสาวสมคิด  ฉัตรทอง 

 ๒๗๐๙ นางสมคิด  ลภาธนะโชติ 

 ๒๗๑๐ นางสาวสมจิต  พูลเพ่ิม 

 ๒๗๑๑ นางสมจิตต  ศรีทอง 

 ๒๗๑๒ นางสาวสมจิตร  ทองดา 

 ๒๗๑๓ นางสมจิตร  พวงรอด 

 ๒๗๑๔ นางสาวสมจินต  สมสุดใจ 

 ๒๗๑๕ นางสาวสมใจ  ทองงาม 

 ๒๗๑๖ นางสมทรง  จอดนอก 

 ๒๗๑๗ นางสมบุญ  ประจันศรี 

 ๒๗๑๘ นางสาวสมบุญ  ปราการ 

 ๒๗๑๙ นางสมบูรณ  อุดแนน 

 ๒๗๒๐ วาที่รอยตรีหญิง สมประสงค   

  วงศคําจันทร 

 ๒๗๒๑ นางสาวสมพร  แกวสีขาว 

 ๒๗๒๒ นางสมพร  โพธิ์พุม 

 ๒๗๒๓ นางสมพิศ  ไชยบัว 

 ๒๗๒๔ นางสาวสมพิศ  รัตนบูชาธรรม 

 ๒๗๒๕ นางสาวสมรจิตร  วิสูตรรัตน 

 ๒๗๒๖ นางสาวสมรักษ  รินรุด 

 ๒๗๒๗ นางสมฤดี  ไชยภักดี 

 ๒๗๒๘ นางสาวสมฤดี  ธรรมทัศนานนท 

 ๒๗๒๙ นางสาวสมฤดี  พละวุฑิโฒทัย 

 ๒๗๓๐ นางสาวสมฤดี  หอมสุวรรณ 

 ๒๗๓๑ นางสมศรี  พิมพพิพัฒน 

 ๒๗๓๒ นางสาวสมสุขใจ  เหลียวสิทธิกุล 

 ๒๗๓๓ นางสาวสมหญิง  รมโพธิ์เย็น 

 ๒๗๓๔ นางสาวสมหมาย  ทับเพ็ชร 

 ๒๗๓๕ นางสมหมาย  เนตรเชวียง 

 ๒๗๓๖ นางสมิตา  จันทรนาค 

 ๒๗๓๗ นางสาวสมิตานันท  หาญวงษ 

 ๒๗๓๘ นางสาวสรนช  ธนะไพรรักษ 

 ๒๗๓๙ นางสาวสรอยทิพย  ดาทุมมา 

 ๒๗๔๐ นางสาวสรอยลดา  สุขสงวน 

 ๒๗๔๑ นางสรอยสุวรรณ  เกาพันธ 

 ๒๗๔๒ นางสาวสรัชพรรณ  สรอยสุวรรณ 

 ๒๗๔๓ นางสาวสรัญญา  บุญเติม 

 ๒๗๔๔ นางสรัญญา  ผิวผุด 

 ๒๗๔๕ นางสรัญญา  แสงพวง 

 ๒๗๔๖ นางสาวสรัลรัตน  พงศสําราญ 

 ๒๗๔๗ นางสาวสราญรัตน  อวนละมัย 

 ๒๗๔๘ นางสาวสริตา  สุทธิศัย 

 ๒๗๔๙ นางสาวสริตาภร  ฎิธิพิน 

 ๒๗๕๐ นางสาวสรินยา  อุบลบาน 

 ๒๗๕๑ นางสาวสรีรจันทร  เผือกชาย 

 ๒๗๕๒ นางสวลักษณ  เทียนสุวรรณ 



 หนา   ๑๗๖ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๒๗๕๓ นางสาวสวาท  ติละโพธิ์ 

 ๒๗๕๔ นางสวีวรรณ  ชํานาญนาค 

 ๒๗๕๕ นางสังวาลย  ใจกลา 

 ๒๗๕๖ นางสัญชณีญา  คชนาเคนทร 

 ๒๗๕๗ นางสัน  เครือศรี 

 ๒๗๕๘ นางสาคร  ทะยะราช 

 ๒๗๕๙ นางสาวสาธร  ผลยังสง 

 ๒๗๖๐ นางสายใจ  เกิดแสงดาว 

 ๒๗๖๑ นางสายใจ  ทวีผล 

 ๒๗๖๒ นางสาวสายใจ  เสือกะ 

 ๒๗๖๓ นางสาวสายชล  กวางเส็ง 

 ๒๗๖๔ นางสายทิพย  กันตสิริกูล 

 ๒๗๖๕ นางสายทิพย  เพ่ิมชวลิต 

 ๒๗๖๖ นางสายธาร  พิมพจันทร 

 ๒๗๖๗ นางสายฝน  คํามูล 

 ๒๗๖๘ นางสาวสายฝน  ปานอินทร 

 ๒๗๖๙ นางสาวสายฝน  ยศมาตร 

 ๒๗๗๐ นางสาวสายพิรุณ  ผุสดี 

 ๒๗๗๑ นางสายใย  จันทะเริง 

 ๒๗๗๒ นางสายรุง  เอี่ยมละออ 

 ๒๗๗๓ นางสาวสายสมร  ลิขิต 

 ๒๗๗๔ นางสารภี  ภักดี 

 ๒๗๗๕ นางสาวสาริกา  การะพัฒน 

 ๒๗๗๖ นางสาวิตรี  แมนขํา 

 ๒๗๗๗ นางสาวสาวิตรี  อาจหาญ 

 ๒๗๗๘ นางสาวิตรี  เอมสรรค 

 ๒๗๗๙ นางสาวสําเนา  คําบุดดี 

 ๒๗๘๐ นางสาวสําเนียง  กอเดช 

 ๒๗๘๑ นางสําเนียง  คงเมือง 

 ๒๗๘๒ นางสาวสํารวย  สุขชัย 

 ๒๗๘๓ นางสาวสํารวย  อุดมศิลป 

 ๒๗๘๔ นางสําราญ  แสงทอง 

 ๒๗๘๕ นางสิณิสา  ศรีทอง 

 ๒๗๘๖ นางสิทธิรัตน  กลมดวง 

 ๒๗๘๗ นางสาวสินีนาฎ  โพธิจิญญาโน 

 ๒๗๘๘ นางสาวสินีนาฏ  พันธะชาติ 

 ๒๗๘๙ นางสินีนาฏ  ศรีสวัสดิ์ 

 ๒๗๙๐ นางสินีนิตย  เพชรศรีเงิน 

 ๒๗๙๑ นางสิปภา  พรมพิทักษ 

 ๒๗๙๒ นางสิริกร  พุทธิสาร 

 ๒๗๙๓ นางสิริกร  วองวิสส 

 ๒๗๙๔ นางสาวสิริกร  อุดมพัวไพโรจน 

 ๒๗๙๕ นางสิริกัญญา  โพธินาม 

 ๒๗๙๖ นางสิริกานต  นิธิปุณยปรีดา 

 ๒๗๙๗ นางสิริปรียา  ปามา 

 ๒๗๙๘ นางสาวสิริพัชร  เหลาภา 

 ๒๗๙๙ นางสาวสิริภาพ  ไพบูลย 

 ๒๘๐๐ นางสาวสิริมา  เกิดคํา 

 ๒๘๐๑ นางสาวสิริรัก  ชาญกลราวี 

 ๒๘๐๒ นางสิริรัชฏ  ภักตรผอง 



 หนา   ๑๗๗ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๒๘๐๓ นางสาวสิริลักษณ  ทิพยมนตรี 

 ๒๘๐๔ นางสาวสิริลักษณ  พักใส 

 ๒๘๐๕ นางสาวสิริลักษณ  เพ็ชรัตน 

 ๒๘๐๖ นางสิริลักษณ  มั่นยืนยาว 

 ๒๘๐๗ นางสาวสิริวรรณ  อาจละออ 

 ๒๘๐๘ นางสิริวิภา  ทองคง 

 ๒๘๐๙ นางสิริอรปรียา  อิ่มใจ 

 ๒๘๑๐ นางสุกรรณยา  จึงเจริญทรัพย 

 ๒๘๑๑ นางสาวสุกฤตา  ชวนรุงเรือง 

 ๒๘๑๒ นางสาวสุกัญญา  ขําอรุณ 

 ๒๘๑๓ นางสุกัญญา  เจนทั่ว 

 ๒๘๑๔ นางสุกัญญา  ชาญชํานิ 

 ๒๘๑๕ นางสุกัญญา  ทามแกว 

 ๒๘๑๖ นางสาวสุกัญญา  เทียมวงศ 

 ๒๘๑๗ นางสาวสุกัญญา  เนตรทอง 

 ๒๘๑๘ นางสุกัญญา  บุญเกตุ 

 ๒๘๑๙ นางสุกัญญา  พูนชัยภูมิ 

 ๒๘๒๐ นางสุกัญญา  เพ็ชรักษ 

 ๒๘๒๑ นางสุกัญญา  เมฆลอย 

 ๒๘๒๒ นางสาวสุกัญญา  โมวงศ 

 ๒๘๒๓ นางสุกัญญา  รักษนาเวศ 

 ๒๘๒๔ นางสาวสุกัญญา  วิสุทธิ์ 

 ๒๘๒๕ นางสาวสุกัญญา  วีระพันธ 

 ๒๘๒๖ นางสาวสุกัญญา  ศิริมี 

 ๒๘๒๗ นางสุกัญญา  สิงหมุย 

 ๒๘๒๘ นางสาวสุกัญญา  สุมโน 

 ๒๘๒๙ นางสาวสุกัญญา  อภิรัตนมนตรี 

 ๒๘๓๐ นางสาวสุกัญญา  อยาลืมญาติ 

 ๒๘๓๑ นางสาวสุกัญญา  อารยะทรงศักดิ์ 

 ๒๘๓๒ นางสุกันยา  พลอยกระโทก 

 ๒๘๓๓ นางสาวสุกุลนันทน  ณัจฉริยามาศ 

 ๒๘๓๔ นางสุกุลยา  ศรีสรรงาม 

 ๒๘๓๕ นางสุขนิษฐ  เมียสพรม 

 ๒๘๓๖ นางสาวสุขสม  สิวะอมรรัตน 

 ๒๘๓๗ นางสาวสุขุมาล  จันดา 

 ๒๘๓๘ นางสาวสุขุมาลย  มหาวิเชียร 

 ๒๘๓๙ นางสุคนธ  วิบูลพัฒนาพฤกษ 

 ๒๘๔๐ นางสาวสุจิตตา  พวงสินธุ 

 ๒๘๔๑ นางสาวสุจิตรา  จันโยธา 

 ๒๘๔๒ นางสาวสุจิตรา  พรมโสภา 

 ๒๘๔๓ นางสุจิน  เทียนไพร 

 ๒๘๔๔ นางสาวสุจินดา  ปยะวงศ 

 ๒๘๔๕ นางสุจินดา  พาพร 

 ๒๘๔๖ นางสุจินดา  ริมประนาม 

 ๒๘๔๗ นางสาวสุจินต  ปานเพชร 

 ๒๘๔๘ นางสาวสุชาดา  ชุติไพจิตร 

 ๒๘๔๙ นางสุชาดา  ตรีนัย 

 ๒๘๕๐ นางสาวสุชาดา  ถาวรรักษ 

 ๒๘๕๑ นางสุชาดา  พวงทอง 

 ๒๘๕๒ นางสุชาดา  สุขเจริญ 



 หนา   ๑๗๘ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๒๘๕๓ นางสุชาดา  สุระเสียง 

 ๒๘๕๔ นางสาวสุชาดา  อรรถพรกุศล 

 ๒๘๕๕ นางสาวสุชานาฏ  พรหมณี 

 ๒๘๕๖ นางสุชานุช  ชนตะชล 

 ๒๘๕๗ นางสาวสุชาวดี  เอมใจ 

 ๒๘๕๘ นางสาวสุชาวดี  เอี่ยมวิจารณ 

 ๒๘๕๙ นางสาวสุชิตา  ผะอบทอง 

 ๒๘๖๐ นางสุชีรา  จันครา 

 ๒๘๖๑ นางสาวสุดใจ  เลือดกระโทก 

 ๒๘๖๒ นางสุดาทิพย  เจือจันทร 

 ๒๘๖๓ นางสุดาพร  แกวเหล่ียม 

 ๒๘๖๔ นางสุดาพร  ชัยพูน 

 ๒๘๖๕ นางสุดาพิม  จงรัมย 

 ๒๘๖๖ นางสุดารัตน  คําบุญเรือง 

 ๒๘๖๗ นางสุดารัตน  เพ็งภักดี 

 ๒๘๖๘ นางสาวสุดารัตน  ย้ิมละมัย 

 ๒๘๖๙ นางสุดาวรรณ  ยนตยงค 

 ๒๘๗๐ นางสุดาวัลย  พละป 

 ๒๘๗๑ นางสุทธาธินีย  เนาวรัตนสถาน 

 ๒๘๗๒ นางสาวสุทธิพร  แจมประวิทย 

 ๒๘๗๓ นางสาวสุทธิพร  นามโยธา 

 ๒๘๗๔ นางสาวสุทธิรัตน  ฉัตรทิพา 

 ๒๘๗๕ นางสุทธิลักษณ  สมทรัพย 

 ๒๘๗๖ นางสาวสุทธิวัลย  แมนเหมือน 

 ๒๘๗๗ นางสาวสุทัตตา  บัวไข 

 ๒๘๗๘ นางสุทินนา  ปานทอง 

 ๒๘๗๙ นางสุทิสา  บัววงค 

 ๒๘๘๐ นางสาวสุทิสา  หอมชื่น 

 ๒๘๘๑ นางสาวสุธากานต  จันทรราช 

 ๒๘๘๒ นางสุธาทิพย  ประสพสุข 

 ๒๘๘๓ นางสุธารส  ยอดนิล 

 ๒๘๘๔ นางสุธาสินี  คํากุณา 

 ๒๘๘๕ นางสุธาสินี  นุชพินิจ 

 ๒๘๘๖ นางสาวสุธาสินี  ไสยสมบัติ 

 ๒๘๘๗ นางสาวสุธิตา  ดงสุริยันต 

 ๒๘๘๘ นางสุธีปกา  หมื่นชนะ 

 ๒๘๘๙ นางสาวสุธีรา  เย็นฉ่ํา 

 ๒๘๙๐ นางสุธีรา  หลาสวัสดิ์ 

 ๒๘๙๑ นางสาวสุนทรา  ธรรมณารักษ 

 ๒๘๙๒ นางสุนทรี  เฉยชิต 

 ๒๘๙๓ นางสาวสุนันท  เติมศิริธรรมกร 

 ๒๘๙๔ นางสาวสุนันทา  จินดาทอง 

 ๒๘๙๕ นางสาวสุนันทา  เจิมแกว 

 ๒๘๙๖ นางสุนันทา  เทียนสุข 

 ๒๘๙๗ นางสุนาน  ไตรปาน 

 ๒๘๙๘ นางสาวสุนิศา  ทวีปรักษา 

 ๒๘๙๙ นางสาวสุนิสา  บุญอาจ 

 ๒๙๐๐ นางสุนีย  แกวรัมย 

 ๒๙๐๑ นางสาวสุนีย  พลามาตร 

 ๒๙๐๒ นางสาวสุนีย  เอี่ยมสีทอง 



 หนา   ๑๗๙ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๒๙๐๓ นางสุปภา  บุญเล่ียม 

 ๒๙๐๔ นางสาวสุประวีณ  โพธิ์เตมิย 

 ๒๙๐๕ นางสาวสุปราณี  คําราช 

 ๒๙๐๖ นางสาวสุปราณี  เพชรา 

 ๒๙๐๗ นางสาวสุปราณี  ศิริสวัสดิ์ 

 ๒๙๐๘ นางสาวสุปราณี  อับบัส 

 ๒๙๐๙ นางสาวสุปรีย  สุขสัมฤทธิ์ 

 ๒๙๑๐ นางสุปรียา  ธีระชัยสมบัติ 

 ๒๙๑๑ นางสาวสุปรียา  รถเพ็ชร 

 ๒๙๑๒ นางสาวสุปรียา  สมสอน 

 ๒๙๑๓ นางสาวสุปญญา  สุวรรณวารี 

 ๒๙๑๔ นางสุพร  ยอโงง 

 ๒๙๑๕ นางสาวสุพรรณนิการ  มีบุญ 

 ๒๙๑๖ นางสาวสุพรรณวษา  โสภาพรม 

 ๒๙๑๗ นางสาวสุพรรณี  ขัดแดง 

 ๒๙๑๘ นางสาวสุพรรณี  วัลลิภะคะ 

 ๒๙๑๙ นางสาวสุพรรณี  ศรีคําภา 

 ๒๙๒๐ นางสาวสุพรรณี  ศรีผิวจันทร 

 ๒๙๒๑ นางสาวสุพรรณี  เสนภักดี 

 ๒๙๒๒ นางสาวสุพรรษา  กลมกูล 

 ๒๙๒๓ นางสาวสุพรรษา  คําเมือง 

 ๒๙๒๔ นางสาวสุพรรษา  ผลพัฒนา 

 ๒๙๒๕ นางสุพรราชณ  ณรงควิชัย 

 ๒๙๒๖ นางสาวสุพวรรณ  จันทมาศ 

 ๒๙๒๗ นางสาวสุพัชรา  ศิริณวัฒน 

 ๒๙๒๘ นางสุพัฒตรา  ปญญาลิขิตกุล 

 ๒๙๒๙ นางสุพัฒนา  ทรงทอง 

 ๒๙๓๐ นางสาวสุพัตรา  ไทยวงษา 

 ๒๙๓๑ นางสุพัตรา  ประสานจิตต 

 ๒๙๓๒ นางสุพัตรา  พวงอาจ 

 ๒๙๓๓ นางสุพัตรา  ภูเย่ียมจิตร 

 ๒๙๓๔ นางสาวสุพัตรา  เรืองทอง 

 ๒๙๓๕ นางสุพัตรา  เวชชธรรม 

 ๒๙๓๖ นางสุพัสษา  ธิติมงคล 

 ๒๙๓๗ นางสุพิชฌาย  ชะรัดรัมย 

 ๒๙๓๘ นางสุพิชฌาย  ผุศรี 

 ๒๙๓๙ นางสุพิชฌาย  พรเพ็ง 

 ๒๙๔๐ นางสุพิชฌาย  สังขภิรมย 

 ๒๙๔๑ นางสาวสุพิดา  เย็นโภคา 

 ๒๙๔๒ นางสุพิศ  เสมาทอง 

 ๒๙๔๓ นางสาวสุเพียรรัตน  อุนจิตร 

 ๒๙๔๔ นางสุภชยลักษณ  ชูประจง 

 ๒๙๔๕ นางสาวสุภมาส  สมอนา 

 ๒๙๔๖ นางสุภลักษณ  กําไรมาก 

 ๒๙๔๗ นางสุภลักษณ  ละเอียดออง 

 ๒๙๔๘ นางสาวสุภลักษณ  แสงมาศ 

 ๒๙๔๙ นางสาวสุภวิตา  ศรีมรกต 

 ๒๙๕๐ นางสาวสุภัค  เจริญวงษ 

 ๒๙๕๑ นางสุภัค  บุญสราง 

 ๒๙๕๒ นางสาวสุภัชชา  กลาผจัญ 



 หนา   ๑๘๐ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๒๙๕๓ นางสาวสุภัทรา  ปเพราะ 

 ๒๙๕๔ นางสาวสุภัทรา  สวนเศรฐษา 

 ๒๙๕๕ นางสุภา  มูณละศรี 

 ๒๙๕๖ นางสาวสุภางค  เกิดพรอม 

 ๒๙๕๗ นางสุภาพร  เกิดบานกอก 

 ๒๙๕๘ นางสาวสุภาพร  เขียนสันเทียะ 

 ๒๙๕๙ นางสุภาพร  เตชะ 

 ๒๙๖๐ นางสุภาพร  ธวัชราภรณ 

 ๒๙๖๑ นางสุภาพร  อัมพวา 

 ๒๙๖๒ นางสาวสุภาภรณ  ดวงขาว 

 ๒๙๖๓ นางสุภาภรณ  โพธิ์ชัย 

 ๒๙๖๔ นางสุภาภรณ  ย่ิงยวด 

 ๒๙๖๕ นางสุภาภรณ  สียางนอก 

 ๒๙๖๖ นางสาวสุภารัตน  ประดุจชนม 

 ๒๙๖๗ นางสาวสุภารัตน  หัวใจเพชร 

 ๒๙๖๘ นางสาวสุภาลักษณ  ศรีอุลิต 

 ๒๙๖๙ นางสาวสุภาวดี  คีรีวงศ 

 ๒๙๗๐ นางสาวสุภาวดี  ไชยศรีษะ 

 ๒๙๗๑ นางสาวสุภาวดี  พันคุมเกา 

 ๒๙๗๒ นางสุภาวดี  เพงพิศ 

 ๒๙๗๓ นางสาวสุภาวดี  มณีโลก 

 ๒๙๗๔ นางสาวสุภาวดี  ยักไธสง 

 ๒๙๗๕ นางสาวสุภาวดี  โอฐิบาล 

 ๒๙๗๖ นางสุภาวรัตน  จุยกิจคลอง 

 ๒๙๗๗ นางสาวสุภิญญา  คงบัน 

 ๒๙๗๘ นางสุภิญญา  นราภัย 

 ๒๙๗๙ นางสาวสุมนา  สุนทรเวชพงษ 

 ๒๙๘๐ นางสาวสุมาพร  ทําทอง 

 ๒๙๘๑ นางสุมาพร  ธรรมชัย 

 ๒๙๘๒ นางสาวสุมามาศ  จันเรียง 

 ๒๙๘๓ นางสุมาลัย  พงศาปาน 

 ๒๙๘๔ วาที่รอยตรีหญิง สุมาลี  ดวงสาย 

 ๒๙๘๕ นางสุมาลี  ธนกิจเดชา 

 ๒๙๘๖ นางสาวสุมาลี  บุญรอง 

 ๒๙๘๗ นางสุมาลี  ปญญา 

 ๒๙๘๘ นางสุมาลี  ศรีสุวรรณ 

 ๒๙๘๙ นางสุมาลี  เหลือลน 

 ๒๙๙๐ นางสาวสุมาลี  อมฤตกุล 

 ๒๙๙๑ นางสาวสุมิตรา  ทิพโสตสกุล 

 ๒๙๙๒ นางสุเมธตา  คูณขุนทด 

 ๒๙๙๓ นางสาวสุรทิพย  สุทธิประภา 

 ๒๙๙๔ นางสาวสุรภา  ดุลยพัฒน 

 ๒๙๙๕ นางสาวสุรัชติยา  ปรีฐวัฒน 

 ๒๙๙๖ นางสาวสุรัติยา  คําศรี 

 ๒๙๙๗ นางสุรัสวดี  วัฒนอังกูร 

 ๒๙๙๘ นางสุรางค  สาเรือง 

 ๒๙๙๙ นางสาวสุรางคนา  นิกรประเสริฐ 

 ๓๐๐๐ นางสาวสุรางคนา  ปุยะติ 

 ๓๐๐๑ นางสุราณีย  หาสูง 

 ๓๐๐๒ นางสาวสุรินทร  เสถียรสิริวิวัฒน 



 หนา   ๑๘๑ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๓๐๐๓ นางสุริยา  สราง 

 ๓๐๐๔ นางสุรีพร  เปรมศิริ 

 ๓๐๐๕ นางสาวสุรีภรณ  พนัส 

 ๓๐๐๖ นางสาวสุรีย  แซคู 

 ๓๐๐๗ นางสุรีย  รัตนอริยวงษ 

 ๓๐๐๘ นางสาวสุรีย  ศรีบุญเรือง 

 ๓๐๐๙ นางสาวสุรีย  โหวธีระกุล 

 ๓๐๑๐ นางสาวสุรีย  อินทรอํานวย 

 ๓๐๑๑ นางสาวสุรียพร  อนกระทอง 

 ๓๐๑๒ นางสาวสุรีรัตน  ขันทอง 

 ๓๐๑๓ นางสาวสุรีรัตน  จักรกลม 

 ๓๐๑๔ นางสุรีรัตน  ธัญญเจริญ 

 ๓๐๑๕ นางสุรีรัตน  บุญสันท 

 ๓๐๑๖ นางสาวสุรีรัตน  เมืองฤทธิ์ 

 ๓๐๑๗ นางสาวสุรีรัตน  เวชชัยยา 

 ๓๐๑๘ นางสาวสุรีรัตน  สบายกาย 

 ๓๐๑๙ นางสุรีรัตน  สุขสวัสดิ์ 

 ๓๐๒๐ นางสาวสุลาไล  นามโคตร 

 ๓๐๒๑ นางสาวสุลิพร  บุญสด 

 ๓๐๒๒ นางสาวสุวคนธ  เดชสุภา 

 ๓๐๒๓ นางสุวพร  บุญรอด 

 ๓๐๒๔ นางสาวสุวภัทร  ชํานิประโคน 

 ๓๐๒๕ นางสาวสุวภัทร  พุมนอย 

 ๓๐๒๖ นางสาวสุวรรณา  เหลืองประมวล 

 ๓๐๒๗ นางสุวรรณี  จันทรแกว 

 ๓๐๒๘ นางสุวรรณี  ประกรแกว 

 ๓๐๒๙ นางสาวสุวรรณี  พันธชมภู 

 ๓๐๓๐ นางสุวรรณี  เมืองทอง 

 ๓๐๓๑ นางสุวรรณี  วิศวสถบดี 

 ๓๐๓๒ นางสาวสุวัลภา  จงพีรเดชานนท 

 ๓๐๓๓ นางสาวสุวิชา  โพธิ์สุข 

 ๓๐๓๔ นางสุวิมล  กระทูนันท 

 ๓๐๓๕ นางสาวสุวิมล  บุญจันทร 

 ๓๐๓๖ นางสาวสุวิมล  เมืองไทย 

 ๓๐๓๗ นางสุวิมล  สุขสิทธิ์ 

 ๓๐๓๘ นางสาวสุวิไล  ปานเด 

 ๓๐๓๙ นางสุวิวรรณ  จิรธรรม 

 ๓๐๔๐ นางสาวเสริมพร  บุญเลิศ 

 ๓๐๔๑ นางเสาวณี  ทองดี 

 ๓๐๔๒ นางสาวเสาวณี  พานุรักษ 

 ๓๐๔๓ นางเสาวณี  เหล็กเพ็ชร 

 ๓๐๔๔ นางสาวเสาวณีย  ประทุมสิทธิ์ 

 ๓๐๔๕ นางเสาวณีย  ปญญาคง 

 ๓๐๔๖ นางเสาวณีย  ย้ิมถนอม 

 ๓๐๔๗ นางเสาวนีย  ศรีชัยยา 

 ๓๐๔๘ นางสาวเสาวนีย  สงบุญรอด 

 ๓๐๔๙ นางเสาวภัค  ภูครองจิต 

 ๓๐๕๐ นางสาวเสาวลักษณ  พุมภูศรี 

 ๓๐๕๑ นางสาวเสาวลักษณ   

  เศรษฐมงคลเลิศ 



 หนา   ๑๘๒ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๓๐๕๒ นางสาวเสาวลักษณ  สุขใหม 

 ๓๐๕๓ นางแสงเดือน  ภูวราห 

 ๓๐๕๔ นางสาวแสงเดือน  สวางวงศ 

 ๓๐๕๕ นางสาวแสงนภา  ชมภูพงษ 

 ๓๐๕๖ นางสาวแสงระวี  แกวระวัง 

 ๓๐๕๗ นางสาวแสงสุรีย  คลุมกระโทก 

 ๓๐๕๘ นางแสนชล  มุงไฝดี 

 ๓๐๕๙ นางสาวโสภา  วงศาระ 

 ๓๐๖๐ นางสาวโสภา  ศรีแกว 

 ๓๐๖๑ นางโสภา  สุขเสนา 

 ๓๐๖๒ นางสาวโสภิดา  เกษมสุขไพศาล 

 ๓๐๖๓ นางสาวโสมพรรณ  มณีกิจ 

 ๓๐๖๔ นางสาวโสมอุษา  ภัครากูล 

 ๓๐๖๕ นางสาวโสมอุษา  สถิตยภูมิ 

 ๓๐๖๖ นางสาวโสรญา  สดภิบาล 

 ๓๐๖๗ นางหงษทอง  ทองคลาย 

 ๓๐๖๘ นางสาวหทัยทิพย  บรรลือทรัพย 

 ๓๐๖๙ นางสาวหทัยทิพย  มาภา 

 ๓๐๗๐ นางหทัยทิพย  สมจิตร 

 ๓๐๗๑ นางสาวหทัยภรณ  อุปชา 

 ๓๐๗๒ นางสาวหนึ่งนุช  เวือนประโคน 

 ๓๐๗๓ นางสาวหนึ่งฤทัย  วงศสิทธิ์ 

 ๓๐๗๔ นางสาวหนูแดง  ดิษพันลํา 

 ๓๐๗๕ นางสาวหมัยณัฐ  ผลจันทร 

 ๓๐๗๖ นางสาวองุน  วังคะฮาต 

 ๓๐๗๗ นางสาวอชิรญาณ  เฉลิมกิจ 

 ๓๐๗๘ นางสาวอโณทัย  แฝงจันดา 

 ๓๐๗๙ นางอโณทัย  สุวรรณเพชร 

 ๓๐๘๐ นางอธิกา  ศรีอนันต 

 ๓๐๘๑ นางสาวอนงค  จันใด 

 ๓๐๘๒ นางอนงค  ฉายสินสอน 

 ๓๐๘๓ นางอนงค  บําบัต ิ

 ๓๐๘๔ นางอนงค  วรพันธ 

 ๓๐๘๕ นางสาวอนัดดา  แตมงาม 

 ๓๐๘๖ นางสาวอนุตรา  จิตรเท่ียง 

 ๓๐๘๗ นางสาวอนุธิดา  วรภูมิ 

 ๓๐๘๘ นางอนุสรา  เสนไสย 

 ๓๐๘๙ นางสาวอโนชา  กิจจานนท 

 ๓๐๙๐ นางสาวอโนชา  มุณีชัย 

 ๓๐๙๑ นางอบรมกิจ  แกวนอก 

 ๓๐๙๒ นางสาวอพิณยา  สุพรม 

 ๓๐๙๓ นางอภิญญา  จันทอง 

 ๓๐๙๔ นางอภิรักษ  สรางศิลป 

 ๓๐๙๕ นางสาวอภิวันทน  พาผล 

 ๓๐๙๖ นางสาวอภิษฎา  วรรณวิวรณ 

 ๓๐๙๗ นางอมรพรรณ  โยธานัน 

 ๓๐๙๘ นางอมรรัตน  จีนนอก 

 ๓๐๙๙ นางอมรรัตน  ดีวรัตน 

 ๓๑๐๐ นางอมรรัตน  ทองยอดแกว 

 ๓๑๐๑ นางสาวอมรรัตน  ธรรมสังวาลย 
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 ๓๑๐๒ นางอมรรัตน  วิริยะสัจจะ 

 ๓๑๐๓ นางสาวอมรรัตน  ศรีสอาด 

 ๓๑๐๔ นางสาวอมิตา  วันดี 

 ๓๑๐๕ นางสาวอรฉัตร  ธวัชชัย 

 ๓๑๐๖ นางอรชนก  พีรพันธุเกริกไกร 

 ๓๑๐๗ นางสาวอรทัย  กิ่งบรรเทา 

 ๓๑๐๘ นางอรทัย  เทียนเหม็ง 

 ๓๑๐๙ นางสาวอรทัย  เพชรมาลี 

 ๓๑๑๐ นางสาวอรทัย  สังเขป 

 ๓๑๑๑ นางสาวอรทัย  สุขสวัสดิ์ 

 ๓๑๑๒ นางสาวอรทัย  เหลืองพิสุทธิกุล 

 ๓๑๑๓ นางสาวอรทัย  อาญาเมือง 

 ๓๑๑๔ นางอรทิพย  กลางนอก 

 ๓๑๑๕ นางสาวอรนันทชญา  เจียประเสริฐ 

 ๓๑๑๖ นางสาวอรนุช  ประคองพันธ 

 ๓๑๑๗ นางสาวอรนุช  มั่งคั่ง 

 ๓๑๑๘ นางสาวอรนุช  เมธีสิริพัฒนะพงศ 

 ๓๑๑๙ นางอรพรรณ  นวลสุข 

 ๓๑๒๐ นางอรพสิษฐ  ชูทอง 

 ๓๑๒๑ นางสาวอรพิน  จันทะวงค 

 ๓๑๒๒ นางสาวอรพิน  โยธี 

 ๓๑๒๓ นางสาวอรพินท  ตันเมืองใจ 

 ๓๑๒๔ นางสาวอรพินท  บุญดี 

 ๓๑๒๕ นางสาวอรรัตน  บุญเทียร 

 ๓๑๒๖ นางสาวอรวรรณ  เจริญรักษ 

 ๓๑๒๗ นางสาวอรวรรณ  ฉายารักษ 

 ๓๑๒๘ นางสาวอรวรรณ  ประวันนวล 

 ๓๑๒๙ นางอรวรรณ  พลรักษา 

 ๓๑๓๐ นางอรวรรณ  สิงหแกว 

 ๓๑๓๑ นางสาวอรวรรณ  เหมือนประสาท 

 ๓๑๓๒ นางสาวอรสิริ  วนิชานันท 

 ๓๑๓๓ นางอรอนงค  โคตรสมบัติ 

 ๓๑๓๔ นางสาวอรอนงค  ศรีออน 

 ๓๑๓๕ นางอรอนงค  อิ่มจาด 

 ๓๑๓๖ นางอรอุมา  จ่ันบางมวง 

 ๓๑๓๗ นางสาวอรอุมา  ฉายทองจันทร 

 ๓๑๓๘ นางสาวอรอุมา  เถานอย 

 ๓๑๓๙ นางอรอุมา  นนทะวงษ 

 ๓๑๔๐ นางสาวอรอุมา  เวฬุวนารักษ 

 ๓๑๔๑ นางอรัญญา  กล่ินนิรัญ 

 ๓๑๔๒ นางอรัญญา  ชางสอน 

 ๓๑๔๓ นางสาวอรัญญา  รัตวาล 

 ๓๑๔๔ นางอรยิา  บุญมาเลิศ 

 ๓๑๔๕ นางอรุณ  ปะสังขีนี 

 ๓๑๔๖ นางอรุณณี  คําดี 

 ๓๑๔๗ นางสาวอรุณณี  ราชคํา 

 ๓๑๔๘ นางอรุณดี  ราชพัตร 

 ๓๑๔๙ นางสาวอรุณนี  ชาวโยธา 

 ๓๑๕๐ นางสาวอรุณศรี  ดําบรรณ 

 ๓๑๕๑ นางสาวอรุณี  คงทอง 
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 ๓๑๕๒ นางสาวอรุรัตน  นุชกระโทก 

 ๓๑๕๓ นางสาวอลิศษา  ศรีจันทึก 

 ๓๑๕๔ นางสาวอสมา  ชางหมื่นไวย 

 ๓๑๕๕ นางสาวอสุนี  ศรีทากุล 

 ๓๑๕๖ นางสาวออมจิตร  ตองออน 

 ๓๑๕๗ นางสาวออมจิตร  เพาะบุญ 

 ๓๑๕๘ นางสาวออย  บาราฮีม 

 ๓๑๕๙ นางออละดี  แสงสอน 

 ๓๑๖๐ นางอะมินะ  เบ็ญฮาวัน 

 ๓๑๖๑ นางอักษราภรณ  พรศิริกาญจน 

 ๓๑๖๒ นางสาวอักษิพร  ฤทธิ์บํารุง 

 ๓๑๖๓ นางอัครยา  อินทนะ 

 ๓๑๖๔ นางอังคณา  ปานเล็ก 

 ๓๑๖๕ นางสาวอังคณา  ลังประเสริฐ 

 ๓๑๖๖ นางสาวอังคณา  วองภัทรวาณิชย 

 ๓๑๖๗ นางสาวอังคณา  สุกัณหะเกตุ 

 ๓๑๖๘ นางสาวอังคณา  หลักตา 

 ๓๑๖๙ นางสาวอังคณา  อยาลืมญาติ 

 ๓๑๗๐ นางอังคนา  สุพคุตร 

 ๓๑๗๑ นางสาวอังสนา  วิมุกตะลพ 

 ๓๑๗๒ นางอังสุมารินทร  ปลาบูทอง 

 ๓๑๗๓ นางสาวอัจจิมา  ศรีดา 

 ๓๑๗๔ นางอัจฉรา  แซหอง 

 ๓๑๗๕ นางสาวอัจฉรา  ทองสังข 

 ๓๑๗๖ นางอัจฉรา  แบล็คเวลล 

 ๓๑๗๗ นางสาวอัจฉรา  รักสนิท 

 ๓๑๗๘ นางสาวอัจฉราพร  ชางอินทร 

 ๓๑๗๙ นางสาวอัจฉราพร  เทียนทรัพย 

 ๓๑๘๐ นางสาวอัจฉราวดี  จันทรังษี 

 ๓๑๘๑ นางสาวอัจฉริยา  เมืองคํา 

 ๓๑๘๒ นางสาวอัจฉรี  บัวคําโคตร 

 ๓๑๘๓ นางอัจนภรณ  บุษบงศ 

 ๓๑๘๔ นางสาวอัชพร  สะอาดย่ิง 

 ๓๑๘๕ นางสาวอัชราพร  สมศรี 

 ๓๑๘๖ นางสาวอัชราภรณ  พงษพิลา 

 ๓๑๘๗ นางสาวอัญชนา  นามธิราช 

 ๓๑๘๘ นางสาวอัญชนา  ภาษิต 

 ๓๑๘๙ นางสาวอัญชรี  กลวยไมงาม 

 ๓๑๙๐ นางสาวอัญชรี  นาวัง 

 ๓๑๙๑ นางอัญชลา  เกล้ียงแกว 

 ๓๑๙๒ นางอัญชลี  เกษมสุข 

 ๓๑๙๓ นางอัญชลี  บุญชู 

 ๓๑๙๔ นางอัญชลี  ภูสวรรค 

 ๓๑๙๕ นางอัญชลี  สงคธนาพิทักษ 

 ๓๑๙๖ นางอัญชลี  สาริกานนท 

 ๓๑๙๗ นางสาวอัญชลี  สุเทวี 

 ๓๑๙๘ นางสาวอัญชลี  แสงศรี 

 ๓๑๙๙ นางสาวอัญชลี  หินเมืองเกา 

 ๓๒๐๐ นางอัญชลีภรณ  สอนราช 

 ๓๒๐๑ นางอัญชุลี  พรหมทอง 
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 ๓๒๐๒ นางสาวอัญฌุกา  หงษคณารัตน 

 ๓๒๐๓ นางสาวอัญพัชญ  จิรสุริยันวัชร 

 ๓๒๐๔ นางสาวอัญรินทร  เลิศหิรัญธัญกิจ 

 ๓๒๐๕ นางสาวอัญลักษณ  ชํานาญ 

 ๓๒๐๖ นางอัฐภิญญา  วัชรีวงศ ณ อยุธยา 

 ๓๒๐๗ นางอัมพร  วามะศิริ 

 ๓๒๐๘ นางอัมพร  ศรีอินทร 

 ๓๒๐๙ นางสาวอัมพร  สูตรไชย 

 ๓๒๑๐ นางสาวอัมพรรัตน  ทองเนียม 

 ๓๒๑๑ นางอัมพวัน  กังวาฬศิลป 

 ๓๒๑๒ นางสาวอัมภาภรณ  สุขประเสริฐ 

 ๓๒๑๓ นางอัมรินทร  นนทะโคตร 

 ๓๒๑๔ นางสาวอัมรินทร  ศรีปอ 

 ๓๒๑๕ นางสาวอาทิกา  นุมบุญนํา 

 ๓๒๑๖ นางสาวอาทิตยา  ใจหาญ 

 ๓๒๑๗ นางสาวอาทิตยา  ประดับบุตร 

 ๓๒๑๘ นางอาทิตยา  สุขดิษฐ 

 ๓๒๑๙ นางสาวอานุรักษ  ระมงคล 

 ๓๒๒๐ นางอาภรณ  กั้วพิจิตร 

 ๓๒๒๑ นางสาวอาภรณ  รักชูชื่น 

 ๓๒๒๒ นางอาภัสรา  ศรีฤทธิ์ 

 ๓๒๒๓ นางสาวอาภาพร  ชะดาเม็ก 

 ๓๒๒๔ นางอาภาภรณ  คําดี 

 ๓๒๒๕ นางสาวอาภารัตน  ตันกุล 

 ๓๒๒๖ นางอารมณ  ชมภูทัศน 

 ๓๒๒๗ นางสาวอารยา  ดอกรักษ 

 ๓๒๒๘ นางสาวอารยา  มาตขาว 

 ๓๒๒๙ นางอารยาพร  เกื้อหนุน 

 ๓๒๓๐ นางอาริตา  แขกพงษ 

 ๓๒๓๑ นางอารีย  เขียวสะอาด 

 ๓๒๓๒ นางสาวอารีย  ไชยโย 

 ๓๒๓๓ นางอารีย  ลพานุสรณ 

 ๓๒๓๔ นางสาวอารีย  วงชารี 

 ๓๒๓๕ นางอารีรัตน  บํารุงผล 

 ๓๒๓๖ นางอารีรัตน  ปานทอง 

 ๓๒๓๗ นางสาวอํานวย  โชติประเดิม 

 ๓๒๓๘ นางสาวอํานวยพร  โพธิ์ศรี 

 ๓๒๓๙ นางสาวอําพร  จุลพล 

 ๓๒๔๐ นางสาวอําพร  เต็มวุฒิโสภณ 

 ๓๒๔๑ นางอําพร  มีชนะ 

 ๓๒๔๒ นางสาวอําพันณี  ศรีรัตนภิญโญ 

 ๓๒๔๓ นางสาวอําไพ  แจมจันทรศรี 

 ๓๒๔๔ นางสาวอําไพ  ไชยตรี 

 ๓๒๔๕ นางสาวอําไพ  ตระการดี 

 ๓๒๔๖ นางอําภาพร  คลายเนตร 

 ๓๒๔๗ นางสาวอําภาพร  ดาวัณณา 

 ๓๒๔๘ นางอําภาภรณ  โชติกมณิย 

 ๓๒๔๙ นางสาวอํามรรัตน  สมศรีสุข 

 ๓๒๕๐ นางสาวอิงอร  รอดนอย 

 ๓๒๕๑ นางสาวอินทวรรณ  จันทศิริ 
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 ๓๒๕๒ นางสาวอินทิรา  กิ่งกุล 

 ๓๒๕๓ นางอินทิรา  เกาะงาม 

 ๓๒๕๔ นางอินทิรา  สุนทรวงษ 

 ๓๒๕๕ นางอิศราภรณ  สิมสินธุ 

 ๓๒๕๖ นางสาวอิสรีย  นาคธรรมาภรณ 

 ๓๒๕๗ นางสาวอุดมลักษณ  ไขสม 

 ๓๒๕๘ นางสาวอุทัย  นนทตา 

 ๓๒๕๙ นางสาวอุทัยวรรณ  ปญจันทรสิงห 

 ๓๒๖๐ นางอุทัยวรรณ  สุขสอน 

 ๓๒๖๑ วาที่รอยตรีหญิง อุทุมพร  แกนทอง 

 ๓๒๖๒ นางอุบล  ฤทธิ์วาป 

 ๓๒๖๓ นางอุบล  วงษศรีแกว 

 ๓๒๖๔ นางอุบล  สุดาปน 

 ๓๒๖๕ นางสาวอุบลทิพย  ฤทธิธรรม 

 ๓๒๖๖ นางอุบลรัตน  เกตุแกว 

 ๓๒๖๗ นางอุบลรัตน  แกวเคลือบ 

 ๓๒๖๘ นางอุบลรัตน  เหลาทวีสุข 

 ๓๒๖๙ นางอุบลวรรณ  ชัยสุวิรัตน 

 ๓๒๗๐ นางสาวอุบลวรรณ  ดีเสมอ 

 ๓๒๗๑ นางสาวอุบลวรรณ  ออนตะวัน 

 ๓๒๗๒ นางสาวอุมาพร  เกิดธีระพงศ 

 ๓๒๗๓ นางอุมาพร  แกวพินิจ 

 ๓๒๗๔ นางสาวอุมาพร  พันธะไชย 

 ๓๒๗๕ นางอุมาพร  มะมา 

 ๓๒๗๖ นางอุมาพร  วรสิทธิ์ 

 ๓๒๗๗ นางสาวอุมารัตน  บุญเกิด 

 ๓๒๗๘ นางอุมารินทร  คุณเจริญทรัพย 

 ๓๒๗๙ นางสาวอุมารินทร  ไวยลิกรี 

 ๓๒๘๐ นางสาวอุไร  กล่ินหอมหวล 

 ๓๒๘๑ นางอุไร  รักษาภักดี 

 ๓๒๘๒ นางอุไรวรรณ  จรนนท 

 ๓๒๘๓ นางสาวอุไรวรรณ  เซียมเอคู 

 ๓๒๘๔ นางสาวอุลัยวรรณ  เทนสุนา 

 ๓๒๘๕ นางสาวอุษณีย  บุญธรรม 

 ๓๒๘๖ นางอุษา  ไทยนอก 

 ๓๒๘๗ นางสาวอุษา  ศรจิตติ 

 ๓๒๘๘ นางอุษารักษ  เทพมณฑา 

 ๓๒๘๙ นางอุษาวดี  รัตนไกรอนันต 

 ๓๒๙๐ นางเอกสุรีย  พรสุริยชัย 

 ๓๒๙๑ นางสาวเอมวลี  เพ่ิมชัย 

 ๓๒๙๒ นางเอมอร  ขวัญจุย 

 ๓๒๙๓ นางเอมอร  ลครทิพย 

 ๓๒๙๔ นางสาวเอมอร  สุนสมบุญ 

 ๓๒๙๕ นางสาวเอื้องฟา  สนิท 

 ๓๒๙๖ นางเอื้อมพร  จงวัฒนา 

 ๓๒๙๗ นางแอนนา  โรจนะ 

 ๓๒๙๘ นางสาวแอนนา  เหมวิจิตร 

 ๓๒๙๙ นางไอลดา  กอนผา 

 



 หนา   ๑๘๗ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑,๘๑๑  ราย)

 ๑ วาที่รอยตรี กมล  แฝงพงษ 

 ๒ วาที่รอยตรี กริชรัตน  บุญเรืองนิษฐ 

 ๓ นายกฤชน  สิงหกล่ิน 

 ๔ นายกฤตพล  บวรถิรวัฒน 

 ๕ นายกฤตพล  ลอมาลี 

 ๖ นายกฤตเมธ  โลกคําลือ 

 ๗ นายกฤษชนพลฐ  ภาสดา 

 ๘ นายกฤษฎา  เสตะพระ 

 ๙ นายกฤษณพล  นาคราช 

 ๑๐ นายกฤษดา  ทักโม 

 ๑๑ นายกษิภณ  ตรีเดชี 

 ๑๒ นายกองเกียรติ  ขําโปย 

 ๑๓ นายกอบศักดิ์  อภิกรกุล 

 ๑๔ นายกันตกวี  พุมมา 

 ๑๕ นายกันตพัฒน  มณฑา 

 ๑๖ นายกานต  วิชาสาร 

 ๑๗ นายกําจร  เสมสวาง 

 ๑๘ นายกําธร  พานิชกุล 

 ๑๙ นายกิจจา  รุงเรืองวัฒนะชัย 

 ๒๐ นายกิตติธัช  ชุมวงศ 

 ๒๑ นายกิติศักดิ์  ชุณหสุวรรณ 

 ๒๒ นายกุญชธนา  สังขาวิเชียร 

 ๒๓ นายเกรียงศักดิ์  มะหะหมัด 

 ๒๔ นายเกียรติศักดิ์  บุญพิมพ 

 ๒๕ นายขวัญชัย  พันธทอง 

 ๒๖ นายขวัญประชา  รัตนพลแสน 

 ๒๗ นายคณาวุฒิ  บุญมั่ง 

 ๒๘ นายคมฤทธิ์  หาญเบญจพงศ 

 ๒๙ นายคมสันต  มณีวรรณ 

 ๓๐ นายคําตัน  สมบูรณ 

 ๓๑ นายจตุพล  สะสม 

 ๓๒ นายจตุรงค  ศิริเลิศ 

 ๓๓ นายจรัณ  สมัครกิจ 

 ๓๔ นายจักรกฤษณ  อาจคงหาญ 

 ๓๕ นายจักรพงศ  พักโพธิ์เย็น 

 ๓๖ นายจักรพงษ  ฉวีวงศ 

 ๓๗ นายจักรพงษ  ไชยพรรค 

 ๓๘ นายจักรพันธ  เพไพ 

 ๓๙ นายจักรินทร  คงคาใส 

 ๔๐ นายจามร  วันโนมัย 

 ๔๑ นายจําลอง  ลิลัน 

 ๔๒ นายจีระศักดิ์  ศรีดาธรรม 

 ๔๓ วาที่รอยโท จีรายุทธ  จ่ันคํา 

 ๔๔ นายจุรพงษ  พิทาคํา 

 ๔๕ นายจุฬชาติ  ศรีละกูล 

 ๔๖ นายเจริญ  ฉ่ําฉาชาติ 

 ๔๗ นายเจษฎา  กิขุนทด 

 ๔๘ นายฉัตรชัย  อินทรหา 



 หนา   ๑๘๘ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๔๙ นายฉัตรพงศ  พรหมทา 

 ๕๐ นายเฉลิม  โนนกลาง 

 ๕๑ นายเฉลิมเกียรติ  รุงโรจน 

 ๕๒ นายเฉลิมชัย  ยะฮาด 

 ๕๓ นายชญานิน  หามนตรี 

 ๕๔ นายชมชนม  สุกาญจน 

 ๕๕ นายชรินทร  แซภู 

 ๕๖ นายชลนธี  พงษกายี 

 ๕๗ นายชวะเรศ  สังฆเมธาวี 

 ๕๘ นายชันธน  นิจบรรณ 

 ๕๙ นายชัยชนะ  สุนทรา 

 ๖๐ นายชัยฤทธิ์  ดอนแกวภู 

 ๖๑ วาที่รอยตรี ชัยวัฒน  เกษนคร 

 ๖๒ นายชาญชาติ  ถนอมตน 

 ๖๓ นายชาญวิทย  พรหมทัต 

 ๖๔ นายชํานิ  พัฒนทอง 

 ๖๕ นายชินดนัย  พรมบุ 

 ๖๖ วาที่รอยตรี ชิษณุพงศ  พรวนตนไทร 

 ๖๗ นายชูรศักดิ์  มีอาหาร 

 ๖๘ นายเชษฐา  ไชยเชษฐ 

 ๖๙ นายเชิดชู  ไกรวิเศษ 

 ๗๐ นายเชิดศักดิ์  ปรือปรัง 

 ๗๑ นายโชคชัย  สาสุนทร 

 ๗๒ นายโชติ  ภูคํา 

 ๗๓ นายโชติพงษ  ถาวรโชติ 

 ๗๔ นายซบรี  โกะสะโยะ 

 ๗๕ นายฌานิศ  เดชจงกล 

 ๗๖ นายฐปนวัฒน  บุญประครอง 

 ๗๗ นายฑิฆัมพร  พรรณรังษี 

 ๗๘ นายณฐนนท  รัดสีทา 

 ๗๙ นายณรงคชัช  กันสุข 

 ๘๐ นายณัฏฐกฤต  ลือชัย 

 ๘๑ นายณัฏฐวัฒน  นาควิจิตร 

 ๘๒ นายณัฐพล  สุดเมง 

 ๘๓ นายณัฐวุฒิ  เวชศารัตนพิมล 

 ๘๔ นายดนุพล  ทองเกิด 

 ๘๕ นายดอน  บุราณเดช 

 ๘๖ นายดิสธร  ปดชาเขียว 

 ๘๗ นายดุรงคกร  เรวัตโต 

 ๘๘ นายเดชปรีดา  ขันทะชา 

 ๘๙ นายเดชาธร  กํามันตะคุณ 

 ๙๐ นายเดนชัย  เจียมรัมย 

 ๙๑ นายตะวันฉาย  เกษกี 

 ๙๒ นายติณณกฤตย  เมืองหนึ่ง 

 ๙๓ วาที่รอยตรี ถิรวัสส  ถาเหงา 

 ๙๔ นายทรงพล  ตวนเทศ 

 ๙๕ นายทรงพล  ทีรวย 

 ๙๖ นายทวีศักดิ์  คือประโคน 

 ๙๗ นายทศทัศน  บุญตา 

 ๙๘ นายทศพร  ทรรศนียนุช 



 หนา   ๑๘๙ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๙๙ นายธงชัย  อภิธานจรรยากุล 

 ๑๐๐ นายธนนิจ  ย่ิงยงยุทธ 

 ๑๐๑ วาที่รอยตรี ธนาคม  จุยศิริ 

 ๑๐๒ นายธนาวิวัฒน  จิตโสภากุล 

 ๑๐๓ นายธรธง  ทาเรือน 

 ๑๐๔ นายธรรมนูญ  เตี้ยบัวแกว 

 ๑๐๕ นายธรรศพงศ  จอมจิรโรจน 

 ๑๐๖ นายธวัชชัย  ดีมูล 

 ๑๐๗ นายธันยธรณ  พูลเทกอง 

 ๑๐๘ นายธาวิต  ณ นคร 

 ๑๐๙ นายธิติชัย  ตรีตรา 

 ๑๑๐ นายธีรชัย  ฉัตรชัยวัฒนกุล 

 ๑๑๑ นายธีรศักดิ์  ภูมิเจริญ 

 ๑๑๒ นายธีระเดช  อัปมะใต 

 ๑๑๓ นายธีระพงษ  ดําเพ็ง 

 ๑๑๔ นายธีระศักดิ์  แสนทวม 

 ๑๑๕ นายนพดล  คชศิลา 

 ๑๑๖ นายนพพล  โพธิ์เงิน 

 ๑๑๗ นายนพวงศ  วงศวิวัฒน 

 ๑๑๘ นายนเรศ  ไชยเลิศ 

 ๑๑๙ นายนิติพัฒน  กังใจ 

 ๑๒๐ นายนิติภัทร  บัวงาม 

 ๑๒๑ นายนิธิวัชร  ทรัพยเพ็ญภพ 

 ๑๒๒ นายนิพนธ  สุวิโรจนากร 

 ๑๒๓ นายนิพนธ  เหมือนหมาย 

 ๑๒๔ นายนิรุจ  อันทะปญญา 

 ๑๒๕ นายนิรุธ  พรมฤทธิ์ 

 ๑๒๖ นายนิวัฒน  คํานึงชัย 

 ๑๒๗ นายนิวัฒน  ไตรยงวานิช 

 ๑๒๘ นายบรรจง  ทวีนันท 

 ๑๒๙ นายบรรลุ  แสงขาน 

 ๑๓๐ นายบัญชา  กัณหา 

 ๑๓๑ นายบัณฑิต  วัฒนากรนิยม 

 ๑๓๒ นายบุญเกิด  แซเตียว 

 ๑๓๓ นายบุญเลิศ  วงทองลอย 

 ๑๓๔ นายปฏิเวช  บุญเกิด 

 ๑๓๕ นายปพนวิช  รุงเจริญ 

 ๑๓๖ วาที่รอยตรี ปรมินทร  อยูเปนสุข 

 ๑๓๗ นายประกาศ  ตรงกรณ 

 ๑๓๘ นายประจวบ  เข็มทอง 

 ๑๓๙ นายประดิษฐ  บุตรจันทร 

 ๑๔๐ นายประพัฒน  อึ้งถาวรดี 

 ๑๔๑ นายประภาส  สุพรรณดี 

 ๑๔๒ นายประวิทย  จิตธรรม 

 ๑๔๓ นายประสิทธิ์  จันทาสี 

 ๑๔๔ นายประสิทธิ์  สมแสวง 

 ๑๔๕ นายประสิทธิ์  สุขสวัสดิ์ 

 ๑๔๖ นายประเสริฐ  แตมบุญเลิศชัย 

 ๑๔๗ นายประเสริฐ  สีหะวงษ 

 ๑๔๘ วาที่รอยโท ปราโมทย  ออนแกว 



 หนา   ๑๙๐ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๑๔๙ นายปริตภัทร  ปริตวา 

 ๑๕๐ นายปรีชา  ไพรบึง 

 ๑๕๑ นายปรีชา  ศิริโวหาร 

 ๑๕๒ นายปรีชา  หงษทอง 

 ๑๕๓ นายปณณทัต  ขําเปรม 

 ๑๕๔ นายปารเมศ  ประกาศรี 

 ๑๕๕ นายปติพัฒน  พริ้งกุลเศรษฐ 

 ๑๕๖ วาที่รอยตรี ปติพัฒน  ภัทรรัฐเจริญสิน 

 ๑๕๗ นายปยวิทย  ประชาศิลป 

 ๑๕๘ นายปยวุฒิ  เวชสาร 

 ๑๕๙ นายปยะพงษ  ทรงประวัติ 

 ๑๖๐ นายปยะ  นีระพันธ 

 ๑๖๑ นายผาทอง  หองแซง 

 ๑๖๒ นายพงศกฤษฎ์ิ  โอชารส 

 ๑๖๓ นายพงศศักดิ์  ทองศรีจันทร 

 ๑๖๔ วาที่รอยตรี พรเทพ  สงสกุล 

 ๑๖๕ นายพรประสิทธิ์  แกวประเสริฐ 

 ๑๖๖ วาที่รอยตรี พรสวรรค  อยูเย็นสุขใจ 

 ๑๖๗ นายพฤฒิ  ชาญพนา 

 ๑๖๘ นายพิชิตพล  เหมือนสนิท 

 ๑๖๙ นายพิเชษฐ  วิลัยพฤกษ 

 ๑๗๐ นายพิทักษ  เพชรดอนทอง 

 ๑๗๑ นายพิพัฒน  ศรไพบูลย 

 ๑๗๒ นายพิภพ  ชาวนา 

 ๑๗๓ นายพีระชาติ  ฉิมแสง 

 ๑๗๔ นายพีระยุทธ  กันตีมูล 

 ๑๗๕ นายพีระยุทธ  เพ็ชรพิชัย 

 ๑๗๖ นายพูวงษ  สุริยวงค 

 ๑๗๗ นายไพรัตน  ชาลี 

 ๑๗๘ นายไพโรจน  ส้ินแต 

 ๑๗๙ วาที่รอยตรี ภคิน  สุขสุคนธ 

 ๑๘๐ นายภรภัทร  บุญหลา 

 ๑๘๑ นายภราดร  เขตขุม 

 ๑๘๒ นายภัทรพงศ  เทพยรักษ 

 ๑๘๓ นายภาณุ  ปุผาทา 

 ๑๘๔ นายภาณุพงษ  มั่นคง 

 ๑๘๕ นายภาณุพล  ภูษา 

 ๑๘๖ นายภามภากร  ธีรธนาดล 

 ๑๘๗ นายภิญโญ  หอยระยา 

 ๑๘๘ นายภิรมย  ศรีเสมอ 

 ๑๘๙ นายภูมิกิติ  ไชยโอชะ 

 ๑๙๐ นายภูมินทร  นาวาพานิช 

 ๑๙๑ นายมงคล  ฉิมพิภพ 

 ๑๙๒ วาที่รอยตรี มณฑล  พลอยพัฒนาการ 

 ๑๙๓ นายมนตชัย  ปญญาพิสิทธิ์ 

 ๑๙๔ นายมนตชัย  รัตนสังข 

 ๑๙๕ นายมนตรี  จิตเปราะ 

 ๑๙๖ นายมนตรี  บุญพา 

 ๑๙๗ นายมนตสันต  จังหวัดสุข 

 ๑๙๘ นายมนัสสิริ  นามศรี 



 หนา   ๑๙๑ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๑๙๙ นายมานะ  แสงทอง 

 ๒๐๐ นายมานัส  พวงบุบผา 

 ๒๐๑ นายเมธี  ตุลาทอง 

 ๒๐๒ นายยงยุทธ  ดูสาย 

 ๒๐๓ นายยงยุทธ  นวลพญา 

 ๒๐๔ นายยศพร  จันทรอําไพวงศ 

 ๒๐๕ นายรณศักดิ์  ศิริเรือง 

 ๒๐๖ นายรักชาติ  ทีพารัตน 

 ๒๐๗ นายรังสรรค  นาคสิงหทอง 

 ๒๐๘ นายรังสรรค  สุริยพงศประไพ 

 ๒๐๙ นายรังสิมันต  นามบุญลือ 

 ๒๑๐ นายรังสิเมตต  เกิดเจริญ 

 ๒๑๑ นายรัฐเขต  ปรีชล 

 ๒๑๒ นายรัฐมน  ยอดแกว 

 ๒๑๓ นายฤทธิรณ  ทองขาว 

 ๒๑๔ นายเลอศักดิ์  ชูศรีเพริศ 

 ๒๑๕ วาที่รอยตรี วรวุฒิ  หมั่นสุจริต 

 ๒๑๖ นายวรายุทธ  รักตะวัต 

 ๒๑๗ นายวรินทร  ยางธิสาร 

 ๒๑๘ นายวศิน  ตรีเจริญ 

 ๒๑๙ นายวัชระนาวินทร  วุฒินิติปญญาชน 

 ๒๒๐ นายวัฒนากรณ  เฟอแกว 

 ๒๒๑ นายวันเฉลิม  ศรีอรุณ 

 ๒๒๒ นายวันชัย  ผาทอง 

 ๒๒๓ นายวิชัย  มูซอ 

 ๒๒๔ นายวิชัย  สุริราช 

 ๒๒๕ นายวิชา  ขันติบุญญานุรักษ 

 ๒๒๖ นายวิญู  บุตรคําโชติ 

 ๒๒๗ นายวิทยา  ปรางนิขันธ 

 ๒๒๘ นายวิทยา  มันอาษา 

 ๒๒๙ นายวิพล  พิมพะ 

 ๒๓๐ นายวิรัช  แกวภูมิแห 

 ๒๓๑ นายวิรัช  เม็งไธสง 

 ๒๓๒ นายวิศรุติ  นอยอามาตย 

 ๒๓๓ นายวิสิฐศักดิ์  ไชยครุฑ 

 ๒๓๔ นายวีรโชติ  ตะนุมงคล 

 ๒๓๕ นายวีรพงศ  วิเศษสวัสดิ์ 

 ๒๓๖ วาที่รอยตรี วีรพร  จุมใจ 

 ๒๓๗ นายวีรยุทธ  ระพันธคํา 

 ๒๓๘ นายวีระยุทธ  ตาลลํารส 

 ๒๓๙ นายวุฒิกร  เล่ียมยองใย 

 ๒๔๐ นายวุฒิเดช  วรธนบดินท 

 ๒๔๑ นายเวชกุล  สินเจริญ 

 ๒๔๒ นายไวยกูล  ปาลวัฒน 

 ๒๔๓ นายศรัณ  ตันติวิภาวิน 

 ๒๔๔ นายศรัณยู  ไวปรีชา 

 ๒๔๕ นายศรายุธ  ไชยานุกูล 

 ๒๔๖ นายศราวุธ  เตมีศักดิ์ 

 ๒๔๗ นายศศิศ  คัมภีรยส 

 ๒๔๘ วาที่รอยตรี ศักดา  ประกอบผล 



 หนา   ๑๙๒ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๒๔๙ นายศักดา  วิศรียา 

 ๒๕๐ นายศักดิ์ชัย  จันระวัตร 

 ๒๕๑ นายศักดิ์ชาย  เจริญมาก 

 ๒๕๒ วาที่รอยโท ศักรินทร  ชะออน 

 ๒๕๓ นายศักรินทร  สามเตี้ย 

 ๒๕๔ นายศิรา  ไหมอุม 

 ๒๕๕ นายศิริชัย  อินทรสังขนาวิน 

 ๒๕๖ นายศิริไชย  ศรีชาเยศ 

 ๒๕๗ นายศิริพันธ  ชาวนา 

 ๒๕๘ นายศิโรจน  ชนันทวารี 

 ๒๕๙ นายศิวชัย  ศรีเชียงสา 

 ๒๖๐ นายศุภกฤต  สุริยะ 

 ๒๖๑ นายศุภกุล  บุตรยุทธ 

 ๒๖๒ นายศุภชัย  ผูกชอบ 

 ๒๖๓ นายศุภวรรณธน  สิงหครุธ 

 ๒๖๔ นายษัษฐพรรษ  สังแกว 

 ๒๖๕ นายสกลธรณ  ภานิตยโรจน 

 ๒๖๖ นายสมควร  หนูชะดี 

 ๒๖๗ นายสมชาย  นิยม 

 ๒๖๘ นายสมปอง  เจะมูหมัด 

 ๒๖๙ นายสมพงษ  บุษบิล 

 ๒๗๐ นายสมพล  ณ ตะกั่วทุง 

 ๒๗๑ นายสมัคร  เหล็กศรี 

 ๒๗๒ นายสรรธกฤต  ใสสดศรี 

 ๒๗๓ นายสรรเพชร  เสตเตมิย 

 ๒๗๔ นายสรฤทธิ์  นาคะเสถียร 

 ๒๗๕ นายสฤษดิ์เดช  ฮุนตระกูล 

 ๒๗๖ นายสัญญา  ธรรมสุนา 

 ๒๗๗ นายสัตยากร  รัตนวิวัลย 

 ๒๗๘ นายสันติพงษ  พอคา 

 ๒๗๙ นายสันติภาพ  คทวณิชกุล 

 ๒๘๐ นายสันติสุข  มะนะมุติ 

 ๒๘๑ นายสาธิต  เทพทองคํา 

 ๒๘๒ นายสาธิต  บุญเทศ 

 ๒๘๓ นายสามารถ  เธียรโชติ 

 ๒๘๔ นายสามารถ  ภทรปรีชาชัย 

 ๒๘๕ นายสายชล  เกตุดี 

 ๒๘๖ นายสายัณห  สิทธิสุนทร 

 ๒๘๗ นายสําเริง  โพธิ์อินทร 

 ๒๘๘ นายสําอางค  วงคอามาตย 

 ๒๘๙ นายสิทธิชัย  ยาแกว 

 ๒๙๐ นายสิริกร  ทิติยวงษ 

 ๒๙๑ นายสีหนาท  สถิตกูล 

 ๒๙๒ นายสุณัฐฐีร  ศรีไชย 

 ๒๙๓ นายสุทธิชัย  วิชาเรือง 

 ๒๙๔ นายสุทธินันท  ชูอรุณ 

 ๒๙๕ นายสุทธิพงษ  นามเกิด 

 ๒๙๖ นายสุนทร  ธูปพุดซา 

 ๒๙๗ นายสุพจน  ชวาลานฤมิต 

 ๒๙๘ นายสุพิศ  ยอดโพธิ์ 



 หนา   ๑๙๓ (เลมที่  ๑๐) 
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 ๒๙๙ นายสุภชัย  เกตุดี 

 ๓๐๐ นายสุภีย  ใหมจันทา 

 ๓๐๑ นายสุรพงษ  ชางตอ 

 ๓๐๒ นายสุรพงษ  พงษรอด 

 ๓๐๓ นายสุรพงษ  ลํากะ 

 ๓๐๔ วาที่รอยโท สุรศักดิ์  จันทรการ 

 ๓๐๕ นายสุรศักดิ์  แสนคํา 

 ๓๐๖ วาที่รอยตรี สุรสิทธิ์  ปราสาร 

 ๓๐๗ นายสุริยัน  วะนา 

 ๓๐๘ นายสุริยา  ทองยัง 

 ๓๐๙ นายสุวรรณ  อรัญญา 

 ๓๑๐ นายสุวัชธีร  ทองพูล 

 ๓๑๑ นายสุวัฒน  ยอดโต 

 ๓๑๒ นายสุวิทย  เกียรติธีรพาณิชย 

 ๓๑๓ นายสุวิทย  พลเคน 

 ๓๑๔ นายเสงี่ยม  เลิศจิรราตง 

 ๓๑๕ นายเสฏฐวุฒิ  ลาดนอก 

 ๓๑๖ นายเสนห  เชื้อสูงเนิน 

 ๓๑๗ นายไสว  บุญครอง 

 ๓๑๘ นายอดิศร  นาคสาม 

 ๓๑๙ นายอติโรจน  เนตรทิพย 

 ๓๒๐ นายอธิป  ตัณฑิกุล 

 ๓๒๑ นายอนันต  ศรีวรรณพิมพ 

 ๓๒๒ นายอนันตฑวุฒิ  มุสะกะ 

 ๓๒๓ นายอนุชา  จิตรอักษร 

 ๓๒๔ นายอนุชาญ  สมบูรณ 

 ๓๒๕ นายอนุพงษ  เจนธรรมาภรณ 

 ๓๒๖ นายอนุรักษ  ทัดไทย 

 ๓๒๗ นายอนุสิษฐ  เจตนา 

 ๓๒๘ นายอภิชาติ  เพชรสน 

 ๓๒๙ นายอภิชาติ  สมสนุก 

 ๓๓๐ นายอภิชาติ  สําเภาแกว 

 ๓๓๑ นายอภิชาติ  อินถา 

 ๓๓๒ นายอภิเชษฐ  ขาวเผือก 

 ๓๓๓ นายอมร  เพชรสุวรรณ 

 ๓๓๔ นายอมรศักดิ์  ศรีสุข 

 ๓๓๕ นายอรรถกร  แซเหี้ยว 

 ๓๓๖ นายอรรถพร  สมจิตต 

 ๓๓๗ นายอรรถสิทธิ์  สลาม 

 ๓๓๘ นายอรุษพงศ  แกววงษา 

 ๓๓๙ นายอัครพนธ  ศรีหาคํา 

 ๓๔๐ นายอัยยะ  โสมชู 

 ๓๔๑ นายอัศนัย  เรืองกิจขจร 

 ๓๔๒ นายอัศวิน  บัวภูมิ 

 ๓๔๓ นายอาคม  พันทะแสน 

 ๓๔๔ นายอาทิตย  พัฒนปฐม 

 ๓๔๕ นายอานนท  แสงมาน 

 ๓๔๖ นายอารยะ  หวังอังคณานนท 

 ๓๔๗ นายอารีย  รัตนโกศล 

 ๓๔๘ นายอํานาจ  หนูกอง 
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 ๓๔๙ นายเอกกฤษ  กันทุรัตน 

 ๓๕๐ นายเอกพล  เอื้อเวชนิชกุล 

 ๓๕๑ นายเอกรัตน  พรหมฉิม 

 ๓๕๒ นายเอกราช  จันทะเลิศ 

 ๓๕๓ นายเอกราช  วงษวรรณ 

 ๓๕๔ นายเอนก  พัดไธสง 

 ๓๕๕ นางกชกร  เชื้อหนองปรง 

 ๓๕๖ นางสาวกชพร  บุญเต็ม 

 ๓๕๗ นางสาวกชพัณณณิภา  ชูสงา 

 ๓๕๘ นางกชวรรณ  ปนแกว 

 ๓๕๙ นางสาวกนกพร  จีระมะกร 

 ๓๖๐ นางสาวกนกพร  ทองยศ 

 ๓๖๑ นางกนกพร  แสงชวย 

 ๓๖๒ นางกนกพรรณ  คําปลอง 

 ๓๖๓ นางสาวกนกวรรณ  ไชยเดช 

 ๓๖๔ นางกนกวรรณ  นามวิจิตร 

 ๓๖๕ นางกนกวรรณ  เพ็ชรสิงห 

 ๓๖๖ นางสาวกนกวรรณ  วิทยสุธรรมกุล 

 ๓๖๗ นางสาวกนกวรรณ  หนูสุด 

 ๓๖๘ นางสาวกนกอร  กล่ินสุมาลย 

 ๓๖๙ นางสาวกนกอร  ชัยนฤประเสริฐ 

 ๓๗๐ นางกนกอร  ตานะนอย 

 ๓๗๑ นางสาวกนิษฐา  พิรักษา 

 ๓๗๒ นางสาวกมลมาลย  ทรงแสงจันทร 

 ๓๗๓ นางสาวกมลวรรณ  ดํารงครัตน 

 ๓๗๔ นางสาวกมลอร  เดชประดิษฐ 

 ๓๗๕ นางสาวกรกมล  เพชรพล 

 ๓๗๖ นางกรชนก  บุญทน 

 ๓๗๗ นางกรปภา  กุลณาวรรณ 

 ๓๗๘ นางสาวกรรณิการ  โมทจิตร 

 ๓๗๙ นางสาวกรรนิการ  เยาวรา 

 ๓๘๐ นางสาวกรุณรัตน  ถิ่นใต 

 ๓๘๑ นางสาวกฤตญากร  หาญตระกูล 

 ๓๘๒ นางสาวกฤตมุข  ไชยศิริ 

 ๓๘๓ นางสาวกฤตยา  จําปา 

 ๓๘๔ นางสาวกฤตยา  ลพนานุสรณ 

 ๓๘๕ นางสาวกฤติยา  ปองปด 

 ๓๘๖ นางสาวกฤษฎาพร  พวงชอย 

 ๓๘๗ นางกฤษณา  นครศรี 

 ๓๘๘ นางสาวกวิสรา  ทิบุญมี 

 ๓๘๙ นางสาวกวิสรา  ใสญาติ 

 ๓๙๐ นางสาวกวีสิริ  เล็กฉลาด 

 ๓๙๑ นางสาวกังสดาล  เจนเชี่ยวชาญ 

 ๓๙๒ นางสาวกัซซี  ดวงจินดา 

 ๓๙๓ นางสาวกัญจดานันท  ดีบุญมี ณ ชุมแพ 

 ๓๙๔ นางสาวกัญจหทัย  จานแกว 

 ๓๙๕ นางสาวกัญชลี  เกิดทรัพย 

 ๓๙๖ นางกัญญพักตร  ทิณรัตน 

 ๓๙๗ นางสาวกัญญพัฒน  ไชยนาเมือง 

 ๓๙๘ นางสาวกัญญรัตน  คงกะพันธ 
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 ๓๙๙ นางสาวกัญญา  บัตรศรี 

 ๔๐๐ นางสาวกัญญา  วงครักษา 

 ๔๐๑ นางสาวกัญญา  เอื้อเชิดกุล 

 ๔๐๒ นางสาวกัญญาณัฐ  นันทวีผล 

 ๔๐๓ นางกัญญารัตน  หวันสู 

 ๔๐๔ นางกัญยารัตน  ประนอมเกียรติ์ 

 ๔๐๕ นางสาวกัณติมา  พินิจสอน 

 ๔๐๖ นางสาวกัณทิมา  จันทมาลา 

 ๔๐๗ นางกัตติกา  คงเพชร 

 ๔๐๘ นางสาวกันดา  บรรลือทรัพย 

 ๔๐๙ นางกันทนา  ไพศาลโรจนรัตน 

 ๔๑๐ นางสาวกันยารัตน  อินทรจันทร 

 ๔๑๑ นางสาวกัลยกร  เดชบวรวุฒิคุณ 

 ๔๑๒ นางสาวกัลยนภัส  ภูมิดา 

 ๔๑๓ นางกัลยา  กิตติวรนนท 

 ๔๑๔ นางสาวกัลยา  สุกใสเมือง 

 ๔๑๕ นางสาวกาญจนพรรณ  ธงวิชัย 

 ๔๑๖ นางสาวกาญจนภัสส  ผิวหอม 

 ๔๑๗ นางสาวกาญจนา  คําภักดี 

 ๔๑๘ นางสาวกาญจนา  เจษฎาคม 

 ๔๑๙ นางสาวกาญจนา  เจียสันเทียะ 

 ๔๒๐ นางสาวกาญจนา  พรมลักษณ 

 ๔๒๑ นางสาวกาญจนา  สรางถาวร 

 ๔๒๒ นางสาวกาญจนา  หาญกุล 

 ๔๒๓ นางกานตพิชชา  ทองคง 

 ๔๒๔ นางสาวกานตพิชชา  อุนชัย 

 ๔๒๕ นางสาวการฐศศิม  ประพฤติธรรม 

 ๔๒๖ นางสาวกิ่งกาญจน  เกตุมงคลฉวี 

 ๔๒๗ นางสาวกิ่งกาญจน  ตางทอง 

 ๔๒๘ นางสาวกิจชุฬาภรณ  คลายสมบัติ 

 ๔๒๙ นางสาวกิตติมา  มันชอ 

 ๔๓๐ นางสาวกิติมา  สันเมือง 

 ๔๓๑ นางสาวกิรณา  เกตุศิริ 

 ๔๓๒ นางสาวกิรณา  ไชยสาลี 

 ๔๓๓ นางกิริยา  บุญถึง 

 ๔๓๔ นางสาวกีรพร  หมอนทอง 

 ๔๓๕ นางสาวกุลธิดา  ดวงหะคลัง 

 ๔๓๖ นางสาวกุลนิษฐ  ปรีดี 

 ๔๓๗ นางสาวกุสุมา  บุญปญญา 

 ๔๓๘ นางกุสุมาศ  ขันทะสอน 

 ๔๓๙ นางสาวเกตมานี  เหขุนทด 

 ๔๔๐ นางเกตุกมล  ศรีอาจ 

 ๔๔๑ นางสาวเกตุทิพย  หวลสันเทียะ 

 ๔๔๒ นางเกตุผกา  คุดโค 

 ๔๔๓ นางสาวเกศรินทร  แมนงาม 

 ๔๔๔ นางสาวเกศินี  ฉัตรเที่ยง 

 ๔๔๕ นางสาวเกศินี  วรรณสุข 

 ๔๔๖ นางสาวเกษแกว  มวงออน 

 ๔๔๗ นางสาวเกษร  ลีลานอย 

 ๔๔๘ นางสาวเกษศิรินทร  ไพโรจน 
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 ๔๔๙ นางสาวแกวตา  ใจซื่อกุล 

 ๔๕๐ นางสาวขนิษฐา  ขําบางเลน 

 ๔๕๑ นางสาวขนิษฐา  โรหิตเสถียร 

 ๔๕๒ นางสาวขนิษฐา  สรอยจักร 

 ๔๕๓ นางสาวขวัญจิตร  นันทะ 

 ๔๕๔ นางสาวขวัญใจ  แสงเจริญ 

 ๔๕๕ นางสาวขวัญทิพย  เหลาแตว 

 ๔๕๖ นางสาวขวัญฤทัย  วงษพิทักษ 

 ๔๕๗ นางสาวขวัญษา  เอกจิตต 

 ๔๕๘ นางสาวเขมิกา  ใจตรง 

 ๔๕๙ นางสาวคนึงนิตย  ละสา 

 ๔๖๐ นางสาวคลังทอง  แกวบุดดี 

 ๔๖๑ นางสาวคําวัง  สมสุวรรณ 

 ๔๖๒ นางสาวจงถนอม  พิศงาม 

 ๔๖๓ นางจตุพร  ผองอําไพ 

 ๔๖๔ นางสาวจตุรพร  มีสิทธิ์ 

 ๔๖๕ นางสาวจตุรา  อวมออง 

 ๔๖๖ นางสาวจรรยา  ชะอุมวงค 

 ๔๖๗ นางจรรยาวัฒน  บุญเพ็ญ 

 ๔๖๘ นางสาวจรัญญา  จงวสุศรี 

 ๔๖๙ นางจรัสพร  จิระวัฒนากูล 

 ๔๗๐ นางสาวจรัสรัตน  ปานโคก 

 ๔๗๑ นางสาวจริยา  กอนบุญใส 

 ๔๗๒ นางจริยา  แกวลาย 

 ๔๗๓ นางสาวจันค  มีเย็น 

 ๔๗๔ นางสาวจันทนา  แขนสันเทียะ 

 ๔๗๕ นางจันทนา  ชินนิวัฒน 

 ๔๗๖ นางสาวจันทนา  มะติยภักดิ์ 

 ๔๗๗ นางสาวจันทรกานต  ขําอินทร 

 ๔๗๘ นางจันทรฉาย  จันทรแปน 

 ๔๗๙ นางสาวจันทรเพ็ญ  ชมฤทธิ์ 

 ๔๘๐ นางจันทรสุดา  จีนเกิด 

 ๔๘๑ นางสาวจันทา  รูปโลก 

 ๔๘๒ นางสาวจันทิมา  ชาญบรรยง 

 ๔๘๓ นางสาวจันทิมา  ธนสุภพ 

 ๔๘๔ นางสาวจันทิมา  พลายพงษา 

 ๔๘๕ นางสาวจันทิมา  รูปงาม 

 ๔๘๖ นางสาวจันทิวาพร  อาจปาสา 

 ๔๘๗ นางสาวจารุณี  แทงทองหลาง 

 ๔๘๘ นางสาวจารุณี  อั๋นประเสริฐ 

 ๔๘๙ นางสาวจารุวรรณ  นาถกรณกุล 

 ๔๙๐ นางสาวจารุวรรณ  เปรมโยธิน 

 ๔๙๑ นางสาวจารุวรรณ  มุมมาลา 

 ๔๙๒ นางสาวจารุวรรณ  วงศศิริ 

 ๔๙๓ นางสาวจารุวรรณ  อภัยนอก 

 ๔๙๔ นางสาวจําลอง  กลับประสิทธิ์ 

 ๔๙๕ นางสาวจําลอง  คุมสุระ 

 ๔๙๖ นางจิดาภา  กอเซ็มมูซอ 

 ๔๙๗ นางจิดาภา  ศรีวงศกรฤต 

 ๔๙๘ นางสาวจิตตรี  เมฆรัศมีธร 



 หนา   ๑๙๗ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๔๙๙ นางสาวจิตตฤทัย  บังเกิด 

 ๕๐๐ นางสาวจิตนิภา  ชื่นฤดี 

 ๕๐๑ นางสาวจิตรกนก  เงินวิไล 

 ๕๐๒ นางสาวจิตรดา  วงคจันทะ 

 ๕๐๓ นางสาวจิตรี  ชุมโสตร 

 ๕๐๔ นางสาวจิตสุภา  ศรีละบุตร 

 ๕๐๕ นางสาวจิตาภรณ  เนินใหม 

 ๕๐๖ นางสาวจิติญานันท  ถิระบุตร 

 ๕๐๗ นางสาวจิติมา  สิทธิรักษ 

 ๕๐๘ นางสาวจิติมา  อัจฉริยกุล 

 ๕๐๙ นางสาวจินดา  โตใหญ 

 ๕๑๐ นางจินดา  ธรรมกุล 

 ๕๑๑ นางสาวจินดา  มงคลธีระเดช 

 ๕๑๒ นางจินดา  ฮารเปอร 

 ๕๑๓ นางสาวจินดาพร  เลิศเวียง 

 ๕๑๔ นางสาวจินดามัย  สีมาวงษ 

 ๕๑๕ นางสาวจินตนา  ตรุษไทย 

 ๕๑๖ นางจินตนา  บุญไพโรจน 

 ๕๑๗ นางสาวจินตนา  บุญเรือง 

 ๕๑๘ นางสาวจินตนา  อุนรัมย 

 ๕๑๙ นางสาวจินตะนา  มาลีหวล 

 ๕๒๐ นางสาวจิรนันท  สีโสภณ 

 ๕๒๑ นางสาวจิรพัตรา  วิชาเรือง 

 ๕๒๒ นางสาวจิรภา  คําปาน 

 ๕๒๓ นางสาวจิรวดี  รอดสุด 

 ๕๒๔ นางสาวจิรวรรณ  นราสิทธางกูร 

 ๕๒๕ นางสาวจิรวรรณ  เหลืองรุงทรัพย 

 ๕๒๖ นางสาวจิรวรรณ  อัศวจุฑารัตน 

 ๕๒๗ นางสาวจิรัญญา  ขัดธิพงษ 

 ๕๒๘ นางจิรัฏฐ  ชาวสวน 

 ๕๒๙ นางสาวจิราพร  คุมศักดิ์ 

 ๕๓๐ นางสาวจิราพร  เนียมหอม 

 ๕๓๑ นางจิราพร  สุขประเสริฐ 

 ๕๓๒ นางสาวจิราภรณ  คงเมือง 

 ๕๓๓ นางสาวจิราภรณ  แสนจันทร 

 ๕๓๔ นางสาวจิราวรรณ  ขวัญคุม 

 ๕๓๕ นางจีรณัทย  กิจนัทธี 

 ๕๓๖ นางสาวจีรภรณ  รัมพณีนิล 

 ๕๓๗ นางสาวจีรภัทร  สุกางโฮง 

 ๕๓๘ นางจีรวรรณ  มีฮิ่น 

 ๕๓๙ นางสาวจีระนันท  พงศสุพรรณ 

 ๕๔๐ นางสาวจีราภา  พลีนอย 

 ๕๔๑ นางจีราวดี  ศุภวิริยากรณ 

 ๕๔๒ นางสาวจีราวัฒน  สวางกลับ 

 ๕๔๓ นางสาวจุฑาทิพย  ดิษบรรจง 

 ๕๔๔ นางสาวจุฑาทิพย  ลามคํา 

 ๕๔๕ นางจุฑาทิพย  แสงวาโท 

 ๕๔๖ นางสาวจุฑาภรณ  ฟองลม 

 ๕๔๗ นางสาวจุฑามาศ  การเกตกลาง 

 ๕๔๘ นางสาวจุฑามาศ  เทียนงูเหลือม 



 หนา   ๑๙๘ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๕๔๙ นางสาวจุฑามาศ  วงศสุวรรณ 

 ๕๕๐ นางสาวจุมพิตา  นามวงษ 

 ๕๕๑ นางสาวจุรีพร  แทบทาม 

 ๕๕๒ นางสาวจุรีรัตน  พันวัน 

 ๕๕๓ นางสาวจุรีรัตน  สุดสาร 

 ๕๕๔ นางสาวจุรีรัตน  หวังนิรัติศัย 

 ๕๕๕ นางสาวจุไรรัตน  ทวีชาติ 

 ๕๕๖ นางสาวจุไลพร  ศรีใจวงศ 

 ๕๕๗ นางสาวจุฬาลักษณ  ทิตยวงษ 

 ๕๕๘ นางจุฬาลักษณ  พระพลศรี 

 ๕๕๙ นางสาวเจนจิรา  งอมสงัด 

 ๕๖๐ นางสาวเจรจา  เดชเสง 

 ๕๖๑ นางสาวเจริญขวัญ  โคระชาติ 

 ๕๖๒ นางเจษฎา  เมฆยะวัฒน 

 ๕๖๓ นางสาวเจษฎาพร  โยธี 

 ๕๖๔ นางสาวเจิดจันทร  ภูชะธง 

 ๕๖๕ นางสาวฉวีวรรณ  ชูชวย 

 ๕๖๖ นางฉวีวรรณ  ทองเหลา 

 ๕๖๗ นางสาวฉวีวรรณ  มีเกษร 

 ๕๖๘ นางสาวฉัฐศรัณย  หลอมประโคน 

 ๕๖๙ นางสาวฉัตรแกว  วุฒิสีลานนท 

 ๕๗๐ นางสาวฉัตรญาดา  ศรีหาตา 

 ๕๗๑ นางฉัตราภรณ  เทียนกระจาง 

 ๕๗๒ นางฉันทนา  เชยรัมย 

 ๕๗๓ นางสาวเฉพาะรักษ  ศรีคุณ 

 ๕๗๔ นางสาวเฉลิมศรี  เจริญศิริ 

 ๕๗๕ นางสาวชญาดา  บุญพิมาย 

 ๕๗๖ นางสาวชญาภรณ  คําทอง 

 ๕๗๗ นางสาวชฎาพร  ดัชถุยาวัตร 

 ๕๗๘ นางสาวชฎาภา  มูลเหลา 

 ๕๗๙ นางชนกนันท  มูลพงศ 

 ๕๘๐ นางสาวชนมนิภา  ชางทอง 

 ๕๘๑ นางสาวชนัญชิดา  ฉิมทอง 

 ๕๘๒ นางชนัญธิดา  โตะถม 

 ๕๘๓ นางชนัฎ  จิตรอรุณ 

 ๕๘๔ นางชนาภา  พงศเพชรดิถ 

 ๕๘๕ นางสาวชนิกานต  จันดี 

 ๕๘๖ นางชนิดาภา  จันทรแจม 

 ๕๘๗ นางสาวชนิดาภา  ซึมรัมย 

 ๕๘๘ นางสาวชนิดาภา  ประเสริฐดี 

 ๕๘๙ นางสาวชนิตา  บุตรเงิน 

 ๕๙๐ นางสาวชมพูนุท  อัครภัทรนิธิ 

 ๕๙๑ นางสาวชมภู  จันทรงาม 

 ๕๙๒ นางสาวชมัยพร  บุญเรืองขาว 

 ๕๙๓ นางชไมพร  สุขเกษม 

 ๕๙๔ นางสาวชยปภา  ทยาพัชร 

 ๕๙๕ นางสาวชยาภรณ  รินแยง 

 ๕๙๖ นางสาวชริยา  บุญทาทอง 

 ๕๙๗ นางสาวชลดา  ทองเชียง 

 ๕๙๘ นางสาวชลดา  ริกําแง 



 หนา   ๑๙๙ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๕๙๙ นางสาวชลทิพย  ไฝกิ่ง 

 ๖๐๐ นางสาวชลธิชา  ดงสิงห 

 ๖๐๑ นางสาวชลธิชา  ผดุงฤกษ 

 ๖๐๒ นางชลธิชา  วงศแพทย 

 ๖๐๓ นางสาวชวนพิศ  เกิดศักดิ์ ณ แวงนอย 

 ๖๐๔ นางสาวชอทิพย  ตามวงษวาน 

 ๖๐๕ นางสาวชัชชญา  เจียนมะเริง 

 ๖๐๖ นางสาวชัชชญา  อภิธารานนท 

 ๖๐๗ นางสาวชัชญา  เมืองศรี 

 ๖๐๘ นางชัชฎาภรณ  ชาวนาวิก 

 ๖๐๙ นางสาวชัชนีกานต  แกวศิลา 

 ๖๑๐ นางสาวชัญญนิฏฐ  มณีเอี่ยม 

 ๖๑๑ นางสาวชัญญา  เผาพันธ 

 ๖๑๒ นางสาวชาลินี  นาคแยม 

 ๖๑๓ นางชาวินี  สังสหชาติ 

 ๖๑๔ นางชาศิณี  กรอบรูป 

 ๖๑๕ นางชื่นกมล  อรัญมิ่ง 

 ๖๑๖ นางสาวชุติกาญจณ  สุนทา 

 ๖๑๗ นางชุติกาญจน  จันทรสุข 

 ๖๑๘ นางสาวชุติกาญจน  สุกนาค 

 ๖๑๙ นางชุติมน  ชยวรารักษ 

 ๖๒๐ นางสาวชุติมา  จันทรสานนท 

 ๖๒๑ นางสาวชุติมา  เพียรจัด 

 ๖๒๒ นางสาวชุติมา  วิสารทานนท 

 ๖๒๓ นางสาวชุติมา  สาทิม 

 ๖๒๔ นางชุลิตา  ศรีระวงษ 

 ๖๒๕ นางสาวชุลีพร  หลักบุญ 

 ๖๒๖ นางสาวซอสามสาย  ณ นคร 

 ๖๒๗ นางสาวฌาณนลี  สัมพันธอภัย 

 ๖๒๘ นางสาวญาณภัทร  นาคํา 

 ๖๒๙ นางสาวญาณิชศา  สาตรพุม 

 ๖๓๐ นางสาวญาณิศา  ทองเสม 

 ๖๓๑ นางสาวญาณิศา  สัมพันธมาศ 

 ๖๓๒ นางสาวญาตาวี  เจ็งใจบุญ 

 ๖๓๓ นางสาวฐนิตา  เจียมวิจิตรกุล 

 ๖๓๔ นางสาวฐิตาพร  ผองจิตร 

 ๖๓๕ นางฐิตาภา  นอยอิ่ม 

 ๖๓๖ นางสาวฐิตาภา  ลาภูตะมะ 

 ๖๓๗ นางสาวฐิตาภา  อินสระเทพ 

 ๖๓๘ นางสาวฐิติกานตกมล  จีระดิษฐ 

 ๖๓๙ นางฐิติพิมพ  ขัติยะสาร 

 ๖๔๐ นางสาวฐิติมา  วรรณเพ็ชร 

 ๖๔๑ นางสาวฐิติมาพร  เมฆเจริญ 

 ๖๔๒ นางสาวฐิติรัตน  ดวงพลอย 

 ๖๔๓ นางสาวณฐพร  เอื้อจิตอนันตกุล 

 ๖๔๔ นางสาวณฐมลวรรณ  นาคพันธ 

 ๖๔๕ นางสาวณฐวรรณ  การีมี 

 ๖๔๖ นางณปภัช  แสนภักดี 

 ๖๔๗ นางสาวณพีภัทร  ทิพยมูล 

 ๖๔๘ นางสาวณภัค  เข็มแกว 



 หนา   ๒๐๐ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๖๔๙ นางณภัทรสร  กระรันต 

 ๖๕๐ นางสาวณรษา  ผูพงษ 

 ๖๕๑ นางสาวณวภัสร  แสงมาศ 

 ๖๕๒ นางสาวณศพร  เรียมทอง 

 ๖๕๓ นางสาวณัฏฐพัชร  ภิรัญญาปติภัทร 

 ๖๕๔ นางสาวณัฏฐวดี  สุขธยารักษ 

 ๖๕๕ นางสาวณัฏฐวรินทร  หมอนทอง 

 ๖๕๖ นางสาวณัฏฐา  พุกเจริญ 

 ๖๕๗ นางสาวณัฏฐากร  รองชัยภูมิ 

 ๖๕๘ นางสาวณัฐกันยชร  ทวีกายุจันทร 

 ๖๕๙ นางสาวณัฐกาญจน  ดีขันธ 

 ๖๖๐ นางณัฐเกลา  สุดประเสริฐ 

 ๖๖๑ นางสาวณัฐชนก  แซล้ิม 

 ๖๖๒ นางณัฐชา  พระโส 

 ๖๖๓ นางสาวณัฐญา  ใจปน 

 ๖๖๔ นางสาวณัฐฐา  ปริวัฒน 

 ๖๖๕ นางสาวณัฐฐา  วิตจิกะ 

 ๖๖๖ นางสาวณัฐฐา  ศรีนวลไสว 

 ๖๖๗ นางสาวณัฐฐา  ศรีสนิท 

 ๖๖๘ นางสาวณัฐฐิฌา  ย้ิมสบาย 

 ๖๖๙ นางณัฐถยาพร  เสาวสุวรรณ 

 ๖๗๐ นางสาวณัฐธิฌา  ชาวยามกา 

 ๖๗๑ นางณัฐธิดา  ชมภูวงศ 

 ๖๗๒ นางณัฐธิดา  พวงเขียว 

 ๖๗๓ นางสาวณัฐมน  กล่ันทิพย 

 ๖๗๔ นางสาวณัฐริกา  ทามูล 

 ๖๗๕ นางสาวณัฐวรา  ขุมทรัพย 

 ๖๗๖ นางณัฐิณี  รอดทอง 

 ๖๗๗ นางสาวณัฐินี  ไดฤกษโหร 

 ๖๗๘ นางสาวณัฐิยา  วงคอามาตย 

 ๖๗๙ นางสาวณิชชา  บุญปญญาวัฒน 

 ๖๘๐ นางสาวณิชากมน  ศรีไสว 

 ๖๘๑ นางสาวณิชากานต  สอนพลทัน 

 ๖๘๒ นางสาวณิชาติกร  มะลิรักษ 

 ๖๘๓ นางสาวณิชานันท  แสงแกว 

 ๖๘๔ นางณิชาภา  มาตรวังแสง 

 ๖๘๕ นางสาวณิชาภา  วรรณทอง 

 ๖๘๖ นางสาวณีรนุช  จันพยัค 

 ๖๘๗ นางดรุณรัตน  สิงหสุภา 

 ๖๘๘ นางสาวดรุณี  จันดา 

 ๖๘๙ นางดลนภา  จันทรอําไพวงศ 

 ๖๙๐ นางดลภา  อภิวงษ 

 ๖๙๑ นางสาวดวงใจ  กรุมรัมย 

 ๖๙๒ นางสาวดวงใจ  จันทรมี 

 ๖๙๓ นางสาวดวงใจ  ศรีอุดม 

 ๖๙๔ นางสาวดวงดาว  เพ็งเภา 

 ๖๙๕ นางสาวดวงเดือน  ทัศจันทร 

 ๖๙๖ นางดวงเดือน  อุดมธรรมศิริ 

 ๖๙๗ นางสาวดวงพร  เฉียบแหลมดี 

 ๖๙๘ นางสาวดวงฤทัย  มณีประกรณ 



 หนา   ๒๐๑ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๖๙๙ นางสาวดวงสุดา  เหล็งนุย 

 ๗๐๐ นางสาวดอกออ  แข็งแรง 

 ๗๐๑ นางสาวดารณี  แดงจ่ันเจริญ 

 ๗๐๒ นางดารารัตน  นามเกิด 

 ๗๐๓ นางดาราราย  ลอยศักดิวงศ 

 ๗๐๔ นางสาวดารุณี  อิสหาก 

 ๗๐๕ นางดาว  อินผอง 

 ๗๐๖ นางสาวดาวรรณ  สุวรรณศรี 

 ๗๐๗ นางสาวดุษฎี  บุญญาภิทานนท 

 ๗๐๘ นางเดือนเพ็ญ  ทองบุญชู 

 ๗๐๙ นางสาวตําหนัก  นาคแท 

 ๗๑๐ นางทรรศนีย  ภูตาคม 

 ๗๑๑ นางสาวทวิพร  ตระกูลชัย 

 ๗๑๒ นางสาวทักษิณา  ชัยชนะ 

 ๗๑๓ นางสาวทัดทรวง  โหมดชัง 

 ๗๑๔ นางสาวทัตติยา  ไปทาฟอง 

 ๗๑๕ นางสาวทัศนกรณ  เจริญทรัพย 

 ๗๑๖ นางสาวทัศนันท  ชุมชื่น 

 ๗๑๗ นางสาวทัศนีพร  กระจางจิตร 

 ๗๑๘ นางสาวทัศนีพร  ใจหมั่น 

 ๗๑๙ นางสาวทัศนีย  โกมลไพศาล 

 ๗๒๐ นางสาวทัศนีย  บานเย็น 

 ๗๒๑ นางทัศนีย  แยมศิริ 

 ๗๒๒ นางสาวทัศวรรณ  คําทองสุข 

 ๗๒๓ นางสาวทาริกา  โซะเฮ็ง 

 ๗๒๔ นางทิฐินันท  ไชยวรรณ 

 ๗๒๕ นางสาวทิพยกมล  มั่งทองคํา 

 ๗๒๖ นางทิพยติญาพร  อิการาชิ 

 ๗๒๗ นางสาวทิพยวาที  เกียรติสมบูรณชัย 

 ๗๒๘ นางสาวทิพรัตน  เจริญชัย 

 ๗๒๙ นางสาวทิพวดี  โคตพรม 

 ๗๓๐ นางสาวทิพวรรณ  ฉั่ววิเชียร 

 ๗๓๑ นางสาวทิพวรรณ  ฤกษศรี 

 ๗๓๒ นางสาวทิพาวัลย  จิรนนทวงศ 

 ๗๓๓ นางทิวาท  อุนแกว 

 ๗๓๔ นางสาวทิวาพร  เปงสวาง 

 ๗๓๕ นางเทียนจิตร  จันทิพย 

 ๗๓๖ นางสาวธนพร  วงศประเสริฐ 

 ๗๓๗ วาที่รอยตรีหญิง ธนพร  ศิริปุณย 

 ๗๓๘ นางสาวธนัชชา  ชมจูมจัง 

 ๗๓๙ นางสาวธนัญญา  คําสวัสดิ์ 

 ๗๔๐ นางสาวธนัตถศรณ  จิตเจริญ 

 ๗๔๑ นางสาวธนาภรณ  ปะเพระตา 

 ๗๔๒ นางสาวธนิฎฐา  ชวงมณีโชติ 

 ๗๔๓ นางสาวธนิดา  วงศหงษ 

 ๗๔๔ นางธนิตา  ยุรยาตร 

 ๗๔๕ นางสาวธมนภัทร  ทับบํารุง 

 ๗๔๖ นางสาวธวัลรัตน  หมูหนองสังข 

 ๗๔๗ นางสาวธัญชนก  เจริญธรรม 

 ๗๔๘ นางสาวธัญญพัทธ  ศรีมือดี 



 หนา   ๒๐๒ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๗๔๙ นางสาวธัญญรัตน  ธนวัฒนปงสกุล 

 ๗๕๐ นางสาวธัญญารัตน  มวลชัยภูมิ 

 ๗๕๑ นางสาวธัญญาลักษม  โยธี 

 ๗๕๒ นางสาวธัญพร  สวนงาม 

 ๗๕๓ นางสาวธัญภรณ  โชติรัตน 

 ๗๕๔ นางสาวธัญรดี  โภควัตดนุพร 

 ๗๕๕ นางธัญลักษณ  เกริกไกวัล 

 ๗๕๖ นางสาวธัญวรัตน  สายคติกรณ 

 ๗๕๗ นางสาวธัญศิณีย  อั้งจุดพันธ 

 ๗๕๘ นางสาวธันยกานต  ประกอบผล 

 ๗๕๙ นางสาวธันยา  นาคนนท 

 ๗๖๐ นางสาวธารณา  ภัคคิธารวรรณ 

 ๗๖๑ นางสาวธารทิพย  วรรณทว ี

 ๗๖๒ นางสาวธารทิพย  เอี่ยมสําอาง 

 ๗๖๓ นางสาวธารินี  ชอเกตุ 

 ๗๖๔ นางธิดารัตน  มวงปน 

 ๗๖๕ นางสาวธิดารัตน  เย็นจิตโสมนัส 

 ๗๖๖ นางธิติยา  แมนวงษ 

 ๗๖๗ นางสาวธิรัมภา  จูมเกตุ 

 ๗๖๘ นางนกกวรรณ  เอี่ยมเสริม 

 ๗๖๙ นางนงคพร  สุธีระวงศ 

 ๗๗๐ นางสาวนงครักษ  อันทะปญญา 

 ๗๗๑ นางสาวนงนุช  โฉมงาม 

 ๗๗๒ นางนงนุช  หามะ 

 ๗๗๓ นางสาวนงนุฎ  สุริโย 

 ๗๗๔ นางสาวนงนุต  ปญญะพงษ 

 ๗๗๕ นางสาวนงลักษณ  ศิริมาตย 

 ๗๗๖ นางสาวนงลักษณ  สีนิล 

 ๗๗๗ นางสาวนฐพร  สายทอง 

 ๗๗๘ นางสาวนนทชนก  จินดารักษ 

 ๗๗๙ นางสาวนพวรรณ  ผลอุดม 

 ๗๘๐ นางนภสร  ราชเนตร 

 ๗๘๑ นางสาวนภสวรรณ  โภคทรัพย 

 ๗๘๒ นางนภัส  มัตติกามัย 

 ๗๘๓ นางนภัสพร  ศรีอรุณ 

 ๗๘๔ นางสาวนภาพร  ขันตี 

 ๗๘๕ นางนภาพร  บรรพตพิชิตพงษ 

 ๗๘๖ นางนภาพร  ศิริวัฒน 

 ๗๘๗ นางนภาพร  สินทะเกิด 

 ๗๘๘ นางสาวนภาภรณ  เตียวบู 

 ๗๘๙ นางสาวนภาวรรณ  วรินทรา 

 ๗๙๐ นางสาวนราภรณ  เหลืองทอง 

 ๗๙๑ นางสาวนริศรา  ตรียันต 

 ๗๙๒ นางสาวนริศรา  ศรีพูลพันธ 

 ๗๙๓ นางสาวนฤชา  เนาวโรจน 

 ๗๙๔ นางสาวนฤมล  ไชยศรี 

 ๗๙๕ นางสาวนฤมล  ไดพร 

 ๗๙๖ นางสาวนฤมล  ตันติ 

 ๗๙๗ นางสาวนฤมล  ทาแกน 

 ๗๙๘ นางนฤมล  บุญเกาะ 



 หนา   ๒๐๓ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๗๙๙ นางนฤมล  มหาโพด 

 ๘๐๐ นางสาวนฤมล  รอวิจิตร 

 ๘๐๑ นางสาวนฤมล  วงษทองปลิว 

 ๘๐๒ นางนฤมล  วัฒนชัย 

 ๘๐๓ นางนฤมล  สุวรรณโอสถ 

 ๘๐๔ นางสาวนฤมล  สูชัยยะ 

 ๘๐๕ นางสาวนฤสรธ  ทุมลา 

 ๘๐๖ นางสาวนวลลออ  นาถศรีทา 

 ๘๐๗ นางสาวนัฏติยา  จูมแพง 

 ๘๐๘ นางนัฐปภัสร  แสงศิริ 

 ๘๐๙ นางนัทชา  ไวศยกุล 

 ๘๑๐ นางสาวนันณภัชสรณ  สิงหรอ 

 ๘๑๑ นางสาวนันทธิดา  กาพยเกิด 

 ๘๑๒ นางสาวนันทนภัส  พิสิษฐเดชาธร 

 ๘๑๓ นางนันทนภัส  ศรีประเสริฐ 

 ๘๑๔ นางสาวนันธิดา  ทับทิม 

 ๘๑๕ นางสาวนันรภัท  สุขจินดา 

 ๘๑๖ นางสาวนัยนันทน  ชูกาน 

 ๘๑๗ นางสาวนัยนา  อิ่มพันธแบน 

 ๘๑๘ นางสาวนาขวัญ  พรมดอนกลอย 

 ๘๑๙ นางนาฎยา  สินอนันตกุล 

 ๘๒๐ นางสาวนาฏยา  แสนคุณทาว 

 ๘๒๑ นางนาตยา  นามโภชน 

 ๘๒๒ นางสาวนาตยา  พูลเกิด 

 ๘๒๓ นางสาวนาถอนงค  ประวันเต 

 ๘๒๔ นางนารี  สายทาเสา 

 ๘๒๕ นางสาวนารีรัตน  กวางขวาง 

 ๘๒๖ นางนารีรัตน  ทัพธานี 

 ๘๒๗ นางสาวนารีรัตน  บุญประเสริฐ 

 ๘๒๘ นางนาวรี  ปรีทรัพย 

 ๘๒๙ นางนาวินทร  ประดิษฐธาน ี

 ๘๓๐ นางสาวน้ําผ้ึง  วงศดาว 

 ๘๓๑ นางสาวน้ําผ้ึง  สมตัว 

 ๘๓๒ นางสาวน้ําฝน  จันทิชัย 

 ๘๓๓ นางสาวน้ําฝน  หินจําปา 

 ๘๓๔ นางสาวนิดา  พลราชม 

 ๘๓๕ นางนิตยา  กันพงษ 

 ๘๓๖ นางสาวนิตยา  เครือสุวรรณ 

 ๘๓๗ นางสาวนิตยา  มะตัง 

 ๘๓๘ นางสาวนิตยา  สัมพันธารักษ 

 ๘๓๙ นางสาวนิติดา  โตะหมาด 

 ๘๔๐ นางสาวนิตินารถ  อินฤดี 

 ๘๔๑ นางสาวนิภาพร  กล่ินประทุม 

 ๘๔๒ นางสาวนิภาพร  ถาปญญา 

 ๘๔๓ นางสาวนิภาพร  ทองดํา 

 ๘๔๔ นางสาวนิลวรรณ  ศรีโสธร 

 ๘๔๕ นางนิวาส  ทางาม 

 ๘๔๖ นางนิศากร  โอฬารชน 

 ๘๔๗ นางสาวนิษฐวริน  เหล็กศร ี

 ๘๔๘ นางสาวนิษฐา  โสน้ําเที่ยง 



 หนา   ๒๐๔ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๘๔๙ นางสาวนุชจรินทร  วงษนอก 

 ๘๕๐ นางนุชจรี  จันทนาม 

 ๘๕๑ นางนุชจรีย  อรรจนวรรจน 

 ๘๕๒ นางสาวนุชนาถ  จอมทอง 

 ๘๕๓ นางสาวนุชนาถ  อําภาพร 

 ๘๕๔ นางนุรมา  เกตุสุวรรณ 

 ๘๕๕ นางสาวนุสราพร  พิวขุนทด 

 ๘๕๖ นางสาวนูรฮานีตา  เบญมามะ 

 ๘๕๗ นางสาวเนตยา  ศรีจําปา 

 ๘๕๘ นางสาวเนตรนภา  ศิริเขตร 

 ๘๕๙ นางสาวเนาวรัตน  เอี่ยมพล 

 ๘๖๐ นางสาวบงกช  อินทรคํา 

 ๘๖๑ นางบังอร  เพ่ิมพูล 

 ๘๖๒ นางบังอร  วินธิสา 

 ๘๖๓ นางสาวบังอร  สังขรัมย 

 ๘๖๔ นางสาวบัญจรัตน  วราหคํา 

 ๘๖๕ นางสาวบัวสวรรค  กลีบจําปา 

 ๘๖๖ นางสาวบุญญรัตน  เทศทํา 

 ๘๖๗ นางสาวบุญญารัตน  ไรสงวน 

 ๘๖๘ นางสาวบุญธิดา  พัฒนวงศา 

 ๘๖๙ นางสาวบุญมี  สุขภิรมย 

 ๘๗๐ นางสาวบุญยืน  ประสิทธิ์ 

 ๘๗๑ นางสาวบุญลัดดา  ปริสุทธ 

 ๘๗๒ นางสาวบุญศรี  จีระเรืองรัตนา 

 ๘๗๓ นางสาวบุญสิริ  เพชรกระโทก 

 ๘๗๔ นางสาวบุบผา  สงศรี 

 ๘๗๕ นางบุปผา  สนธิเกษตริน 

 ๘๗๖ นางสาวบุศรา  เดวามัด 

 ๘๗๗ นางบุศราคํา  ซันชาวนา 

 ๘๗๘ นางบุศรินทร  รุงแสง 

 ๘๗๙ นางบุษกรณ  ท่ังสุวรรณ 

 ๘๘๐ นางบุษฎี  จันทวรรณ 

 ๘๘๑ นางสาวบุษณีย  พิมพวัฒน 

 ๘๘๒ นางสาวบุษบา  แสนศรี 

 ๘๘๓ นางบุษราคัม  ดีแจม 

 ๘๘๔ นางสาวบุษราภรณ  เชื้อนิล 

 ๘๘๕ นางบุหงา  บรรจงพินิจ 

 ๘๘๖ นางสาวบูรณิมา  บูรณลักษณ 

 ๘๘๗ วาที่รอยตรีหญิง เบญจณัฏฐ  บุญธง 

 ๘๘๘ นางสาวเบญจมาส  ขาวประเสริฐ 

 ๘๘๙ นางสาวเบญจรงค  เทพทอง 

 ๘๙๐ นางเบญจวรรณ  สุรางแสงมีบุญ 

 ๘๙๑ นางเบ็ญจวรรณ  อยูพะเนียด 

 ๘๙๒ นางเบ็ญจา  ศรีสวัสดิ์ 

 ๘๙๓ นางสาวปฐมวรรณ  สุขสําราญ 

 ๘๙๔ นางสาวปฐมาภรณ  สุกใส 

 ๘๙๕ นางสาวปณัฐดา  ฤาชากูล 

 ๘๙๖ นางปณาลี  บุตรศาสตร 

 ๘๙๗ นางสาวปทิตตา  อมรปรีชาวุฒิ 

 ๘๙๘ นางสาวปนัดดา  แชมพูลศิลป 



 หนา   ๒๐๕ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๘๙๙ นางสาวปนัดดา  ยองมณี 

 ๙๐๐ นางสาวปภาวิชญ  สินสวัสดิ์ 

 ๙๐๑ นางสาวประครอง  ภูสมตา 

 ๙๐๒ นางสาวประทุม  เกตุเล็ก 

 ๙๐๓ นางสาวประไพพิศ  เชื้อทอง 

 ๙๐๔ นางสาวประภัสสร  กลัดเงิน 

 ๙๐๕ นางประภัสสร  ขุนสิทธิ์ 

 ๙๐๖ นางสาวประภัสสร  ใจคิด 

 ๙๐๗ นางสาวประภัสสร  พิมพรัตน 

 ๙๐๘ นางสาวประภัสสร  สมมิตร 

 ๙๐๙ นางสาวประภาพร  จันทศิลา 

 ๙๑๐ นางสาวประภาพร  ทองเจริญ 

 ๙๑๑ นางประภาพร  มวงมณี 

 ๙๑๒ นางประภาภรณ  คําคง 

 ๙๑๓ นางสาวประภาภรณ  เพ็งศรี 

 ๙๑๔ นางสาวประภามาศ  ศิริภิรมย 

 ๙๑๕ นางสาวประภาวรินทร  ภุมรินทรธนการ 

 ๙๑๖ นางสาวประภาสิริ  สงระยับปานนท 

 ๙๑๗ นางประริศนา  มหาบุรุษ 

 ๙๑๘ นางสาวประวีณนุช  ตระกูลรัมย 

 ๙๑๙ นางสาวปรางทิพย  สิมมาโคตร 

 ๙๒๐ นางสาวปราณี  นวปาลวณิช 

 ๙๒๑ นางสาวปราณี  มะดะเรส 

 ๙๒๒ นางสาวปราณี  หองทองคาน 

 ๙๒๓ นางปราริชาติ  ไชยสงคราม 

 ๙๒๔ นางสาวปริชาติ  ยังโรจนกุล 

 ๙๒๕ นางปริณดา  สุภาพ 

 ๙๒๖ นางสาวปรินชาด  จันทะลุน 

 ๙๒๗ นางสาวปริยากร  โพธิสาร 

 ๙๒๘ นางสาวปริศนา  จันทรจรูญ 

 ๙๒๙ นางสาวปริสา  เพชรแท 

 ๙๓๐ นางสาวปรียาภรณ  ขุนนา 

 ๙๓๑ นางสาวปลิดา  เตชะสวัสดิ์วิทย 

 ๙๓๒ นางปวริศา  เจริญลาภ 

 ๙๓๓ นางสาวปวีณรัตน  เสม็ดดี 

 ๙๓๔ นางสาวปวีณา  งามผอง 

 ๙๓๕ นางสาวปวีณา  ชมกล่ิน 

 ๙๓๖ นางปวีณา  เนตรเมือง 

 ๙๓๗ นางสาวปวีณา  มงคลดี 

 ๙๓๘ นางปองทิพย  คําสุขา 

 ๙๓๙ นางสาวปญจรตัน  ทรัพยมี 

 ๙๔๐ นางสาวปญญดา  ลองนาวา 

 ๙๔๑ นางปณณพัฒสร  นวสุทธารัตน 

 ๙๔๒ นางสาวปทมวีร  ศรีหนองพอก 

 ๙๔๓ นางสาวปทมา  เพียรสองชั้น 

 ๙๔๔ นางสาวปทมา  วงษสละ 

 ๙๔๕ นางสาวปทมาภรณ  ศรีราษฎร 

 ๙๔๖ นางสาวปาณิศา  ถานะวุฒิพงค 

 ๙๔๗ นางสาวปานจิต  พรหมรินทร 

 ๙๔๘ นางสาวปาริฉัตร  ดาวสวาง 



 หนา   ๒๐๖ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๙๔๙ นางสาวปาริชาติ  ชินทะวัน 

 ๙๕๐ นางสาวปาริชาติ  พอขุนทด 

 ๙๕๑ นางสาวปาริชาติ  สุทธิกุล 

 ๙๕๒ นางปารีณา  ภูกองไชย 

 ๙๕๓ นางสาวปาลิน  วรปรัชญาภาคิน 

 ๙๕๔ นางสาวปยกานณ  ขาวหนูนา 

 ๙๕๕ นางปยนารถ  อยูประสพโชค 

 ๙๕๖ นางปยนุช  พิทักษพรชัย 

 ๙๕๗ นางสาวปยวดี  เอี่ยมเผาจีน 

 ๙๕๘ นางปยวรรณ  โฉมนาค 

 ๙๕๙ นางปยหทัย  ลุขะรัง 

 ๙๖๐ นางสาวปยะฉัตร  อัครเดชานุชิต 

 ๙๖๑ นางสาวปยะดา  เทียนกลํ่า 

 ๙๖๒ นางสาวปยะรัตน  ดามาพงศ 

 ๙๖๓ นางสาวปยะรัตน  ตระกูลทับทิมดี 

 ๙๖๔ นางสาวปยะวรรณ  คําตะ 

 ๙๖๕ นางสาวปยาอร  ใจเที่ยง 

 ๙๖๖ นางปุญญาพัฒน  แกวบัวภา 

 ๙๖๗ นางสาวปุณณดา  การุญ 

 ๙๖๘ นางปุณยนุช  นุชเทียน 

 ๙๖๙ นางสาวเปรมมิกา  ผลประทุม 

 ๙๗๐ นางเปรมยุดา  ดีเส็ง 

 ๙๗๑ นางสาวเปรมยุดา  บุญเขื่อง 

 ๙๗๒ นางสาวเปรมวดี  เปรมฤทัย 

 ๙๗๓ นางผกาพันธ  เชฏฐาวิวัฒนา 

 ๙๗๔ นางสาวผกามาศ  แหลมทองมงคล 

 ๙๗๕ นางสาวผาณิตย  ปานรัตน 

 ๙๗๖ นางสาวผุสดี  ประทุมชัย 

 ๙๗๗ นางสาวพจนา  เคล่ือนไธสง 

 ๙๗๘ นางสาวพจมาลย  ปทุมบริสุทธิ์ 

 ๙๗๙ นางสาวพจรินทร  ละเวรี 

 ๙๘๐ นางสาวพชรกมล  เต็มใจ 

 ๙๘๑ นางสาวพชรนภส  บุญสีลา 

 ๙๘๒ นางสาวพนัชกร  บุญรอด 

 ๙๘๓ นางสาวพนาทอง  คงอยู 

 ๙๘๔ นางสาวพนารัตน  จรูญวิรุฬห 

 ๙๘๕ นางพนิดา  ชาญนรพาณิช 

 ๙๘๖ นางสาวพนิดา  ปากหวาน 

 ๙๘๗ นางสาวพนิดา  ย่ังยืน 

 ๙๘๘ นางพยอม  แกวบุญกวาง 

 ๙๘๙ นางพรจิต  วงคคูณ 

 ๙๙๐ นางสาวพรชุลี  ชาญมะเริง 

 ๙๙๑ นางสาวพรทิพย  นิมิตรดํารงคโชค 

 ๙๙๒ นางสาวพรทิพย  เนียมหอม 

 ๙๙๓ นางสาวพรทิพย  บุญเรียน 

 ๙๙๔ นางพรทิพย  ปานทอง 

 ๙๙๕ นางสาวพรทิพา  ตาลเหล็ก 

 ๙๙๖ นางพรทิมา  เลิศศิริ 

 ๙๙๗ นางสาวพรปวีณ  ถาวรสุข 

 ๙๙๘ นางสาวพรพนา  วงศวิวัฒน 



 หนา   ๒๐๗ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๙๙๙ นางสาวพรพรรณ  จาระมัย 

 ๑๐๐๐ นางสาวพรพิมล  โพธิ์ศรี 

 ๑๐๐๑ นางสาวพรพิมล  ย่ิงยงค 

 ๑๐๐๒ นางสาวพรพิมล  รัตนพันธ 

 ๑๐๐๓ นางพรเพ็ญ  สอนอาจ 

 ๑๐๐๔ นางสาวพรรณกร  ศรีเกษม 

 ๑๐๐๕ นางสาวพรรณวดี  ปนทอง 

 ๑๐๐๖ นางสาวพรรณวรินทร  พิมพสังกุล 

 ๑๐๐๗ นางสาวพรรณวิภา  หอมหวล 

 ๑๐๐๘ นางสาวพรรณวิไล  สิริพรองอาจ 

 ๑๐๐๙ นางสาวพรรณี  นาดี 

 ๑๐๑๐ นางพรฤดี  มุสิ 

 ๑๐๑๑ นางสาวพรลภัท  ขันเทศ 

 ๑๐๑๒ นางพรวินัส  เคหารมย 

 ๑๐๑๓ นางสาวพรศิริ  สาสังข 

 ๑๐๑๔ นางพรสวรรค  สุวรรณกิตติ 

 ๑๐๑๕ นางพรอุมา  อิสมาแอล 

 ๑๐๑๖ นางสาวพลอยนภัส  เหงี่ยมสมบัติ 

 ๑๐๑๗ นางสาวพวงเพชร  กล่ินโสภณ 

 ๑๐๑๘ นางพวงเพชร  ฟองมะณี 

 ๑๐๑๙ นางสาวพวงเพชร  ศิรินาร ี

 ๑๐๒๐ นางสาวพัชญวริญ  พงษพัฒนปรีชา 

 ๑๐๒๑ นางสาวพัชรนันท  พัชรพันธุชัย 

 ๑๐๒๒ นางสาวพัชรมณฑ  บุตรอุดม 

 ๑๐๒๓ นางสาวพัชรวลัย  รามนัฏ 

 ๑๐๒๔ นางสาวพัชรัตน  วงคสาลี 

 ๑๐๒๕ นางสาวพัชราภรณ  ตันติชัยพฤกษ 

 ๑๐๒๖ นางสาวพัชราวรรณ  แสนณรงค 

 ๑๐๒๗ นางสาวพัชราวลัย  ใจเขม็ง 

 ๑๐๒๘ นางพัชรี  ชางเสวก 

 ๑๐๒๙ นางสาวพัชรี  อินโต 

 ๑๐๓๐ นางสาวพัฒนา  อินทรชํานาญ 

 ๑๐๓๑ นางสาวพัตรพิมล  โพธิ์ทอง 

 ๑๐๓๒ นางสาวพัตรา  บํารุงวงศ 

 ๑๐๓๓ นางสาวพัทธธีรา  เพ็ชรอินทร 

 ๑๐๓๔ นางพัทธนันท  สถะบดี 

 ๑๐๓๕ นางสาวพัทธนันท  หลีประเสริฐ 

 ๑๐๓๖ นางสาวพันธทิพย  คงอุตสาห 

 ๑๐๓๗ นางพันธวะดี  ซิงรัมย 

 ๑๐๓๘ นางสาวพันธิภา  อริยะธุกันต 

 ๑๐๓๙ นางสาวพัสตราภรณ  ชนะภัย 

 ๑๐๔๐ นางพัสนนันท  จันทรผล 

 ๑๐๔๑ นางสาวพาขวัญ  สัญพิบูลย 

 ๑๐๔๒ นางสาวพิกุล  ทิพยปญญา 

 ๑๐๔๓ นางสาวพิชชาภัทร  พิวัฒนจารุกุล 

 ๑๐๔๔ นางพิชชาภา  ชัยกิตติพร 

 ๑๐๔๕ นางสาวพิชญา  ปรางเปรมปรี 

 ๑๐๔๖ นางสาวพิชญามณฑ  แกวพงค 

 ๑๐๔๗ นางสาวพิฐชญาณ  ธีรโชคศิริภัทร 

 ๑๐๔๘ นางสาวพิมประภา  รักชาติ 



 หนา   ๒๐๘ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๑๐๔๙ นางสาวพิมพจันทร  สุขขินทร 

 ๑๐๕๐ นางพิมพใจ  ตันติวนิช 

 ๑๐๕๑ นางสาวพิมพใจ  เหลาเจริญ 

 ๑๐๕๒ นางสาวพิมพชนก  ชื่นจิตร 

 ๑๐๕๓ นางสาวพิมพชนก  พิลึก 

 ๑๐๕๔ นางสาวพิมพประภา  ออนจันทร 

 ๑๐๕๕ นางสาวพิมพพิชชา  เปลาประเสริฐ 

 ๑๐๕๖ นางสาวพิมพพิมล  คงจินดา 

 ๑๐๕๗ นางสาวพิมพลภัส  บุญลี 

 ๑๐๕๘ นางสาวพิมพวนัส  สุทธิรักษวรัญ 

 ๑๐๕๙ นางสาวพิมพวรีย  ตรีหัสถ 

 ๑๐๖๐ นางสาวพิมล  ดวงใจ 

 ๑๐๖๑ นางสาวพิไลพร  สุหา 

 ๑๐๖๒ นางสาวพิไลภรณ  พุทคง 

 ๑๐๖๓ นางสาวพิศพร  ชาสุรีย 

 ๑๐๖๔ นางพิศมัย  เผ่ือนโชติ 

 ๑๐๖๕ นางพุทธชาติ  เนตรานนท 

 ๑๐๖๖ นางสาวพุทธพร  มอญขาม 

 ๑๐๖๗ นางสาวพุทธิพร  ศรีประไพ 

 ๑๐๖๘ นางพูลศรี  สอนศรี 

 ๑๐๖๙ นางเพชรรัตน  ทองชุบ 

 ๑๐๗๐ นางสาวเพ็ญณภา  พิศมัย 

 ๑๐๗๑ นางเพ็ญนภา  แปนอินทร 

 ๑๐๗๒ นางเพ็ญนิภา  สิงโหพล 

 ๑๐๗๓ นางสาวเพ็ญประภา  สุขประเสริฐ 

 ๑๐๗๔ นางสาวเพ็ญผกา  ชินบุตรานนท 

 ๑๐๗๕ นางสาวเพ็ญพักตร  จันทะสี 

 ๑๐๗๖ นางสาวเพ็ญพิชญา  บุญหนัก 

 ๑๐๗๗ นางสาวเพยาว  ฟกมี 

 ๑๐๗๘ นางสาวเพราพิลาส  สวัสดี 

 ๑๐๗๙ นางสาวเพลินใจ  อัตกลับ 

 ๑๐๘๐ นางสาวเพลินพิศ  กิ่งชา 

 ๑๐๘๑ นางเพลินพิส  โพธิ์สาจันทร 

 ๑๐๘๒ นางเพียรพร  วรรณเวศ 

 ๑๐๘๓ นางเพ่ือนหญิง  เนื่องขันตี 

 ๑๐๘๔ นางแพรทิพย  หวังทรัพย 

 ๑๐๘๕ นางสาวแพรวขวัญ  คนยืน 

 ๑๐๘๖ นางสาวไพรจิตร  วังทะพันธ 

 ๑๐๘๗ นางสาวไพรัตน  ยอดรัก 

 ๑๐๘๘ นางสาวไพวรรณ  สุขสําราญ 

 ๑๐๘๙ นางสาวไพวลี  ปวโรภาส 

 ๑๐๙๐ นางสาวภคภรณ  บุงทอง 

 ๑๐๙๑ นางสาวภคมน  ไชยพันธุ 

 ๑๐๙๒ นางภณิชชา  บุนนาค 

 ๑๐๙๓ นางสาวภนิตา  ทะนวนรัมย 

 ๑๐๙๔ นางสาวภรณี  ศิริวิศาลสุวรรณ 

 ๑๐๙๕ นางสาวภัชราพร  หันสมร 

 ๑๐๙๖ นางสาวภัณฑิรา  โสภณ 

 ๑๐๙๗ นางสาวภัทธนันต  แจมขจรภพิสิฐ 

 ๑๐๙๘ นางสาวภัทรนรินท  เพชรไพร 



 หนา   ๒๐๙ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๑๐๙๙ นางสาวภัทรนันท  เรียบรอย 

 ๑๑๐๐ นางสาวภัทรพร  แกวศรีเมือง 

 ๑๑๐๑ วาที่รอยตรีหญิง ภัทรภร  ชุมโสตร 

 ๑๑๐๒ นางภัทรวดี  ศีลรักษ 

 ๑๑๐๓ นางสาวภัทรอิงคกานต  บุณยพรหม 

 ๑๑๐๔ นางภัทรา  แนมใส 

 ๑๑๐๕ นางภัทรา  ยาสาธร 

 ๑๑๐๖ นางภัทรานิษฐ  อินธิเดช 

 ๑๑๐๗ นางสาวภัทราภรณ  ละลี 

 ๑๑๐๘ นางภัทริดา  เรือนเหลือ 

 ๑๑๐๙ นางสาวภัทรินญา  อุดมผล 

 ๑๑๑๐ นางสาวภัทรินทร  พีระยุทธ 

 ๑๑๑๑ นางสาวภัสราพร  ธารวิจิตร 

 ๑๑๑๒ นางสาวภาณิชา  แกวกัณหา 

 ๑๑๑๓ นางสาวภาณิภัค  ภาผล 

 ๑๑๑๔ นางภาณุมาศ  พอใจ 

 ๑๑๑๕ นางสาวภาวดี  บุญธรรม 

 ๑๑๑๖ นางสาวภาวนา  ตามบุญ 

 ๑๑๑๗ นางสาวภาวิตรา  ย่ังยืน 

 ๑๑๑๘ นางภิญญาพัชร  พูลสินโชคหิรัญ 

 ๑๑๑๙ นางสาวภูริศา  กอกุศล 

 ๑๑๒๐ นางสาวภูษณิศา  คารวพงศ 

 ๑๑๒๑ นางสาวภูษศิณา  เทียนอุดม 

 ๑๑๒๒ นางสาวมณฑา  นาคเทียม 

 ๑๑๒๓ นางมณฑิชา  บูรณะประภพ 

 ๑๑๒๔ นางสาวมณทิชา  เย่ียมวัฒนาพร 

 ๑๑๒๕ นางมณีพันธ  พัฒนรักษ 

 ๑๑๒๖ นางสาวมณีรัตน  เลิศภา 

 ๑๑๒๗ นางมธุรดา  สําเริศรัมย 

 ๑๑๒๘ นางสาวมธุรส  มนูรีม 

 ๑๑๒๙ นางสาวมนทรัตม  บุญสง 

 ๑๑๓๐ นางสาวมนทิรา  รุมแสง 

 ๑๑๓๑ นางสาวมนพัทธ  สุบิน 

 ๑๑๓๒ นางสาวมนสิชา  ตาดี 

 ๑๑๓๓ นางสาวมนัสกร  พงศธรพาณิช 

 ๑๑๓๔ นางสาวมนัสชนก  บุศยแสงจันทร 

 ๑๑๓๕ นางสาวมนัสนันท  ทาโน 

 ๑๑๓๖ นางสาวมยุรี  แกนโต 

 ๑๑๓๗ นางสาวมยุรี  จันทรศิลานนท 

 ๑๑๓๘ นางสาวมยุรี  ทองบานเกาะ 

 ๑๑๓๙ นางสาวมยุลี  ผาหยาด 

 ๑๑๔๐ นางสาวมรัชนก  ปุริโส 

 ๑๑๔๑ นางมลพิลา  ทวมกลัด 

 ๑๑๔๒ นางสาวมลฤดี  ขันดี 

 ๑๑๔๓ นางมลฤดี  นิละปะกะ 

 ๑๑๔๔ นางมลิวรรณ  ผูมีสัตย 

 ๑๑๔๕ นางมะลิ  มาโยธา 

 ๑๑๔๖ นางสาวมะลิวัลย  ทะนันไชย 

 ๑๑๔๗ นางสาวมะลิวัลย  เย็นมาก 

 ๑๑๔๘ นางสาวมัณฑนา  ใชปญญา 
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 ๑๑๔๙ นางสาวมัณฑนา  เรืองสงคราม 

 ๑๑๕๐ นางสาวมัณฑนา  หริกจันทร 

 ๑๑๕๑ นางสาวมัสทนา  เหลืองออน 

 ๑๑๕๒ นางสาวมานิตา  ลักษณสุวิมล 

 ๑๑๕๓ นางสาวมานีรัตน  สุดดี 

 ๑๑๕๔ นางมาริษา  ฉิมกุล 

 ๑๑๕๕ นางมาริษา  มาเอี่ยม 

 ๑๑๕๖ นางสาวมารีณา  หมัดละ 

 ๑๑๕๗ นางสาวมาลิสา  ดุลยชาติ 

 ๑๑๕๘ นางสาวมาศสุภา  แผพร 

 ๑๑๕๙ นางมินตรา  ฉัตรพงศเจริญ 

 ๑๑๖๐ นางสาวเมตตา  ประกะตัง 

 ๑๑๖๑ นางเมทินี  วะสมบัติ 

 ๑๑๖๒ นางสาวเมธาวี  บุญบงการ 

 ๑๑๖๓ นางเมธาวี  ราชภักดี 

 ๑๑๖๔ นางสาวย่ิงลักษณ  ระรวยทรง 

 ๑๑๖๕ นางสาวยุพดี  คารว 

 ๑๑๖๖ นางสาวยุพดี  เปามั่ง 

 ๑๑๖๗ นางสาวยุพา  นาวิเศษ 

 ๑๑๖๘ นางสาวยุพาวดี  จันทรบูรณ 

 ๑๑๖๙ นางยุพิน  บุญยานซื่อ 

 ๑๑๗๐ นางยุพิน  พากเพียร 

 ๑๑๗๑ นางสาวยุภาพร  กาฬจักร 

 ๑๑๗๒ นางสาวยุภาพร  ชอรักษ 

 ๑๑๗๓ นางสาวยุภาพร  ซึมกระโทก 

 ๑๑๗๔ นางสาวยุภาวดี  บัวบาน 

 ๑๑๗๕ นางสาวยุภาวัลย  พารา 

 ๑๑๗๖ นางยุวดี  กานเหลือง 

 ๑๑๗๗ นางสาวยุวลิดา  สอพันคํา 

 ๑๑๗๘ นางสาวเยาวพา  คําลน 

 ๑๑๗๙ วาที่รอยตรีหญิง เยาวภา   

  วัฒนานุกูลวงศ 

 ๑๑๘๐ นางเยาวลักษณ  นามวิเศษ 

 ๑๑๘๑ นางสาวเยาวลักษณ  แยมสรวล 

 ๑๑๘๒ นางสาวเยาวลักษณ  สรีระพร 

 ๑๑๘๓ นางสาวรจณีย  นวลแพง 

 ๑๑๘๔ นางสาวรจนา  กันยาเลิศ 

 ๑๑๘๕ นางรจนา  จันทาทอง 

 ๑๑๘๖ นางสาวรจนา  พุทธวัตร 

 ๑๑๘๗ นางรจนา  วิเศษศิริกุล 

 ๑๑๘๘ นางรจนา  อินถา 

 ๑๑๘๙ นางสาวรชาดา  บัวไพร 

 ๑๑๙๐ นางสาวรฐา  ภาคินธนเกษม 

 ๑๑๙๑ นางสาวรพีพรรณ  สีสด 

 ๑๑๙๒ นางรวงทอง  ทวมแกว 

 ๑๑๙๓ นางสาวรวิวรรณ  สุขเจริญ 

 ๑๑๙๔ นางสาวรวีวรรณ  จตุพรชัยกุล 

 ๑๑๙๕ นางรสรินทร  หวังผล 

 ๑๑๙๖ นางสาวรักเกศ  จันทรเพ็ญ 

 ๑๑๙๗ นางรักชนก  มังษะชาติ 
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 ๑๑๙๘ วาที่รอยตรีหญิง รัชฎาภรณ  โหพ่ึงจู 

 ๑๑๙๙ นางสาวรัชฎาภรณ  อยูคง 

 ๑๒๐๐ นางรัชดาภรณ  พานทอง 

 ๑๒๐๑ นางสาวรัชนัตดา  สุวรรณภูมิ 

 ๑๒๐๒ นางสาวรัชนี  พลอยพานิช 

 ๑๒๐๓ นางสาวรัชนี  ศรีสองเมือง 

 ๑๒๐๔ นางสาวรัฐพร  คาขาย 

 ๑๒๐๕ นางรัตติยา  สระทองหน 

 ๑๒๐๖ นางสาวรัตนดาวรรณ   

  ประสิทธิเขตกรณ 

 ๑๒๐๗ นางรัตนวดี  ศิริภักดี 

 ๑๒๐๘ นางสาวรัตนา  กองสวัสดิ์ 

 ๑๒๐๙ นางสาวรัตนา  ญาณะภาพ 

 ๑๒๑๐ นางสาวรัตนา  นันทจักร 

 ๑๒๑๑ นางสาวรัตนา  บุญรอด 

 ๑๒๑๒ นางรัตนา  พงษจันทร 

 ๑๒๑๓ นางรัตนา  สตังดี 

 ๑๒๑๔ นางรัตนา  สองแกว 

 ๑๒๑๕ นางสาวรัติการ  วังหิตัง 

 ๑๒๑๖ นางสาวราณี  จันทรเปรม 

 ๑๒๑๗ นางสาวราณี  เจนธัญญวรรณ 

 ๑๒๑๘ นางสาวราตรี  ผิวนวล 

 ๑๒๑๙ นางสาวราตรี  อรรถาสุด 

 ๑๒๒๐ นางสาวราตรี  อิงมั่น 

 ๑๒๒๑ นางสาวรําไพ  แกวบัวคํา 

 ๑๒๒๒ นางรินทรลภัส  เฉลิมธรรมวงษ 

 ๑๒๒๓ นางสาวรุงทิวา  มูลสํารวจ 

 ๑๒๒๔ นางรุงธิวา  กิจสมัคร 

 ๑๒๒๕ นางสาวรุงนภา  นุชสายสวาท 

 ๑๒๒๖ นางรุงนภา  เลาะหมัด 

 ๑๒๒๗ นางสาวรุงนภา  ออนฉวี 

 ๑๒๒๘ นางสาวรุงนภา  อางดอนคา 

 ๑๒๒๙ นางรุงฤดี  มรดก 

 ๑๒๓๐ นางสาวรุงฤดี  ศรีภักดิ์ 

 ๑๒๓๑ นางสาวรุจิมาศ  ปาละทา 

 ๑๒๓๒ นางสาวรุจิรัตน  ปะวันโน 

 ๑๒๓๓ นางสาวรุจิรา  ศรีคีรีภพ 

 ๑๒๓๔ นางสาวรุตศิมา  เวชการ 

 ๑๒๓๕ นางสาวเรวดี  นํานวน 

 ๑๒๓๖ นางสาวเรียม  เพชรสารพรม 

 ๑๒๓๗ นางสาวเรียมลักษ  วิระพันธุ 

 ๑๒๓๘ นางสาวเรือนแกว  แจงเดช 

 ๑๒๓๙ นางสาวฤทัยรัตน  กุลเสนชัย 

 ๑๒๔๐ นางสาวฤทัยรัตน  สุวรรณศรี 

 ๑๒๔๑ นางสาวลดาวรรณ  สุภาวะหา 

 ๑๒๔๒ นางสาวลดาวัลย  กิลาโส 

 ๑๒๔๓ นางสาวลภัสปาลิน  ใจธรรม 

 ๑๒๔๔ นางละไม  สีหาอาจ 

 ๑๒๔๕ นางสาวลักขณา  จิตตน้ําใจ 

 ๑๒๔๖ นางสาวลักขณา  รอดอยู 
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 ๑๒๔๗ นางลัดดา  ดาวสวาง 

 ๑๒๔๘ นางลัดดา  เถื่อนทับ 

 ๑๒๔๙ นางสาวลัดดาวัลย  โตะซอ 

 ๑๒๕๐ นางสาวลัดดาวัลย  บุญมา 

 ๑๒๕๑ นางสาวลาวัลย  กอสุขวิวัฒน 

 ๑๒๕๒ นางสาวลาวัลย  สอดศรี 

 ๑๒๕๓ นางสาวลําจวล  ชองคันปอน 

 ๑๒๕๔ นางสาวลําดวน  ขุนใหญ 

 ๑๒๕๕ นางสาวลําดวน  อินธิเดช 

 ๑๒๕๖ นางสาวเลิศลักขณา  ยงยุทธตระกูล 

 ๑๒๕๗ นางเลิศลักษณ  ริยะวงษ 

 ๑๒๕๘ นางสาววกุล  พวงย่ีโถ 

 ๑๒๕๙ นางสาววงคจันทร  สุดดี 

 ๑๒๖๐ นางสาววชิราพร  ผานพินิจ 

 ๑๒๖๑ นางสาววชิราภรณ  จันทรวงศ 

 ๑๒๖๒ นางสาววชิราภรณ  ลักขษร 

 ๑๒๖๓ นางสาววณฤฎา  จิตบุญ 

 ๑๒๖๔ นางสาววณารัตน  บัวงาม 

 ๑๒๖๕ นางสาววณิชา  ยอดน้ําคํา 

 ๑๒๖๖ นางสาววนัชพร  บุญสิทธิ์ 

 ๑๒๖๗ นางสาววนัชภรณ  โซวเกษม 

 ๑๒๖๘ นางวนิดา  ชัยสงคราม 

 ๑๒๖๙ นางสาววนิดา  บุญจันทร 

 ๑๒๗๐ นางวนิดา  เรืองฤทธิ์ฉายแสง 

 ๑๒๗๑ นางสาววนิตยดา  เนาวราช 

 ๑๒๗๒ นางสาววรญา  แสงศรี 

 ๑๒๗๓ นางสาววรรณณิภา  ดอนพลัด 

 ๑๒๗๔ นางสาววรรณภา  ชวยตา 

 ๑๒๗๕ นางสาววรรณภา  ศักดิ์สราญรมย 

 ๑๒๗๖ นางวรรณวรัตน  สุขจํารัส 

 ๑๒๗๗ นางสาววรรณวิภา  ชื่นสงวน 

 ๑๒๗๘ นางสาววรรณวิไล  รัตนสุทธิกุล 

 ๑๒๗๙ นางสาววรรณศิริ  เหลืองถกลไทย 

 ๑๒๘๐ นางสาววรรณา  แกวชวย 

 ๑๒๘๑ นางวรรณา  จันทโชติ 

 ๑๒๘๒ นางสาววรรณา  ศฤงคารีกุล 

 ๑๒๘๓ นางสาววรรณา  สุขสวัสดิ์ 

 ๑๒๘๔ นางสาววรรณิดา  สิงหคํา 

 ๑๒๘๕ นางสาววรรษมน  คงศิริวัฒนา 

 ๑๒๘๖ นางสาววรวรรณ  นุมนอย 

 ๑๒๘๗ นางสาววรวรรณ  ออนระทวย 

 ๑๒๘๘ นางสาววรวลัญช  ขวัญเมือง 

 ๑๒๘๙ นางสาววรัชยา  คลองนอย 

 ๑๒๙๐ นางสาววรัญชลี  รอตเรือง 

 ๑๒๙๑ นางสาววรัณฐกัญญ  สุวะรักษ 

 ๑๒๙๒ นางสาววรากร  เปลงสอาด 

 ๑๒๙๓ นางสาววรางคณา  ทรงกิติพิศาล 

 ๑๒๙๔ นางสาววรางคณา  วิภาคะ 

 ๑๒๙๕ นางสาววราพร  รุมา 

 ๑๒๙๖ นางสาววราพรรณ  วิญญารัมย 
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 ๑๒๙๗ นางสาววราภรณ  ทองดวง 

 ๑๒๙๘ นางสาววราภรณ  นาโควงค 

 ๑๒๙๙ นางสาววราภรณ  เปยขุนทด 

 ๑๓๐๐ นางวราภรณ  พิมพครู 

 ๑๓๐๑ นางสาววราภรณ  พูลสิน 

 ๑๓๐๒ นางสาววราภรณ  วราหน 

 ๑๓๐๓ นางสาววราภรณ  วานิชเจริญนาน 

 ๑๓๐๔ นางวราภรณ  ศาลางาม 

 ๑๓๐๕ นางสาววรารัตน  อรรถประจง 

 ๑๓๐๖ นางสาววรารัศ  ชวยบุญสง 

 ๑๓๐๗ นางสาววริศรา  รักขกิจ 

 ๑๓๐๘ นางวริศรา  ศรีสมวงศ 

 ๑๓๐๙ นางสาววริษฐา  อภิญดา 

 ๑๓๑๐ นางสาววลัญชรัตน  ทีโย 

 ๑๓๑๑ นางสาววลัยลักษณ  กล่ินสุคนธ 

 ๑๓๑๒ นางสาววลัยลักษณ  แบขุนทด 

 ๑๓๑๓ นางวัชราภรณ  แข็งขัน 

 ๑๓๑๔ นางสาววัชราภรณ  ชนะเคน 

 ๑๓๑๕ นางวัชราภรณ  พลสิงห 

 ๑๓๑๖ นางสาววัชรารัตน  เบิดศรี 

 ๑๓๑๗ นางวัชรี  ภุมรินทร 

 ๑๓๑๘ นางสาววัชรี  วงศบุญ 

 ๑๓๑๙ นางวัชรี  อารียจิตต 

 ๑๓๒๐ นางวัทนวิภา  มิ่งมา 

 ๑๓๒๑ นางสาววันดี  ชูสุวรรณ 

 ๑๓๒๒ นางสาววันดี  ทองชิดเชื้อ 

 ๑๓๒๓ นางวันดี  วาสนาสุขเจริญ 

 ๑๓๒๔ นางวันทนี  พ่ึงใจ 

 ๑๓๒๕ นางสาววันธิสา  เฉลิมจิรารัตน 

 ๑๓๒๖ นางวันนา  ทิมูลนีย 

 ๑๓๒๗ นางสาววันเพ็ญ  เดชเรืองศรี 

 ๑๓๒๘ นางสาววันเพ็ญ  ตันรังสรรค 

 ๑๓๒๙ นางสาววันเพ็ญ  แผนใหญ 

 ๑๓๓๐ นางวันวิษา  รัฐสมุทร 

 ๑๓๓๑ นางสาววันวิสาข  พุมพวง 

 ๑๓๓๒ นางสาววันวิสาข  สุทธการ 

 ๑๓๓๓ นางสาววัลลภา  พงศพิทักษ 

 ๑๓๓๔ นางสาววารี  บํารุงจิตร 

 ๑๓๓๕ นางวารุณี  พรมโสภา 

 ๑๓๓๖ นางสาววารุณี  อยูรม 

 ๑๓๓๗ นางสาววาสนา  เกตุประทุม 

 ๑๓๓๘ นางวาสนา  ใจออน 

 ๑๓๓๙ นางสาววาสนา  เตาพาลี 

 ๑๓๔๐ นางสาววาสนา  พูนพนัง 

 ๑๓๔๑ นางสาววาสนา  มีสุข 

 ๑๓๔๒ นางวาสนา  วิกล 

 ๑๓๔๓ นางสาววาสนา  อยูผาสุข 

 ๑๓๔๔ นางสาววิกานดา  เชื้อสาวะถี 

 ๑๓๔๕ นางวิจิตตรา  บุญทรัพย 

 ๑๓๔๖ นางวิจิตรา  ทองมั่ง 



 หนา   ๒๑๔ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๑๓๔๗ นางสาววิจิตรา  นาคนาวา 

 ๑๓๔๘ นางวิจิตรา  แนงนอย 

 ๑๓๔๙ นางสาววิชชุดา  แซตั้ง 

 ๑๓๕๐ นางสาววิชิตา  ดานปรีดา 

 ๑๓๕๑ นางสาววิธันยา  เจริญราช 

 ๑๓๕๒ นางวินัดดา  ศรีวะรมย 

 ๑๓๕๓ นางวิภาดา  ไชยา 

 ๑๓๕๔ วาที่รอยตรีหญิง วิภานันท  สนใจ 

 ๑๓๕๕ นางสาววิภาพร  ทิพรักษ 

 ๑๓๕๖ นางสาววิภาพร  พ่ึงปาน 

 ๑๓๕๗ นางสาววิภาภรณ  ทองฟู 

 ๑๓๕๘ นางสาววิภาภรณ  อิศรนาเวศ 

 ๑๓๕๙ นางสาววิภาลักษณ  สุวะโสภา 

 ๑๓๖๐ นางสาววิภาวรรณ  อินทรักษ 

 ๑๓๖๑ นางสาววิภาวี  คําเจริญ 

 ๑๓๖๒ นางวิมลรัตน  ผาสุข 

 ๑๓๖๓ นางสาววิยกาญจน  โจกตะคุ 

 ๑๓๖๔ นางสาววิยะดา  ชวยบํารุง 

 ๑๓๖๕ นางสาววิยะดา  ลนเหลือ 

 ๑๓๖๖ นางสาววิราภรณ  มาแกว 

 ๑๓๖๗ นางสาววิรินทรญา  กาฬภักดี 

 ๑๓๖๘ นางสาววิรุฬหกานต  ศิลปอุดม 

 ๑๓๖๙ นางสาววิลาวรรณ  เยาวพันธุ 

 ๑๓๗๐ นางสาววิลาวัณย  ชอบทํากิจ 

 ๑๓๗๑ นางวิลาวัลย  มินสาคร 

 ๑๓๗๒ นางสาววิลาวัลย  วรรณพรามณ 

 ๑๓๗๓ นางสาววิไล  พวงจันทร 

 ๑๓๗๔ นางวิไลพร  ริยะขัน 

 ๑๓๗๕ นางวิไลพร  อินเจือจันทร 

 ๑๓๗๖ นางสาววิไลพร  เอี่ยมทาไม 

 ๑๓๗๗ นางสาววิไลภรณ  โททัสสะ 

 ๑๓๗๘ นางสาววิไลรัตน  เฉลิมวัฒน 

 ๑๓๗๙ นางสาววิไลรัตน  ตั้งมั่นคง 

 ๑๓๘๐ นางวิไลลักษณ  ปานอินทร 

 ๑๓๘๑ นางวิวัฒนาพร  ถาวรวรรณ 

 ๑๓๘๒ วาที่รอยตรีหญิง วีนัด  แสวงศิลป 

 ๑๓๘๓ นางสาววุฑฒิกา  วาณิชยเจริญ 

 ๑๓๘๔ นางสาวเวธกา  ศรีสมุทร 

 ๑๓๘๕ นางสาวแวววิมล  ทองประพันธ 

 ๑๓๘๖ นางสาวศตวรรณ  หอมใส 

 ๑๓๘๗ นางศมนพร  บุตรพิมพ 

 ๑๓๘๘ นางสาวศรัญญา  ชัยประสิทธิกุล 

 ๑๓๘๙ นางสาวศรารัตน  อนันตกล่ิน 

 ๑๓๙๐ นางสาวศริญญา  นิลมิตร 

 ๑๓๙๑ นางสาวศรินทรรัตน  สนงูเหลือม 

 ๑๓๙๒ นางสาวศรินภัสร  โพธิ์ศรีมาตร 

 ๑๓๙๓ นางศรีประไพร  ทองพันธ 

 ๑๓๙๔ นางศรีประภา  ดวงคงทอง 

 ๑๓๙๕ นางสาวศรีสมบัติ  ไชยมนตรี 

 ๑๓๙๖ นางศรีสุดา  โอษะคลัง 



 หนา   ๒๑๕ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๑๓๙๗ นางศรุจดา  เจริญกิจจานุวัฒน 

 ๑๓๙๘ นางสาวศรุตยา  สงวนธรรม 

 ๑๓๙๙ นางสาวศศิกานต  สุพร 

 ๑๔๐๐ นางสาวศศิณีย  ศรีสังขงาม 

 ๑๔๐๑ นางศศิธร  แจมอนงค 

 ๑๔๐๒ นางศศิธร  บุญเพ็ชร 

 ๑๔๐๓ นางสาวศศิธร  ภูวาว 

 ๑๔๐๔ นางศศิประภา  เกษสีแกว 

 ๑๔๐๕ นางสาวศศิประภา  นิ่มแกว 

 ๑๔๐๖ นางสาวศศิภาภรณ  โพธิ์สุข 

 ๑๔๐๗ นางศศิวิมล  ไทรชมภู 

 ๑๔๐๘ นางสาวศันศนีย  บุญเจริญ 

 ๑๔๐๙ นางสาวศันสนีย  ทรงเจริญสุข 

 ๑๔๑๐ นางศิญาภัสร  กิตติวริยาวัชร 

 ๑๔๑๑ นางสาวศิรประภา  นัยจิตร 

 ๑๔๑๒ นางศิรัณยู  สงสะนะ 

 ๑๔๑๓ นางสาวศิริกัญญา  จันทสิงห 

 ๑๔๑๔ นางสาวศิริกาญจน  บุญวัฒนโยธิน 

 ๑๔๑๕ นางสาวศิริกุล  คําเปก 

 ๑๔๑๖ นางสาวศิริขวัญ  สมจิตร 

 ๑๔๑๗ นางสาวศิริธร  จันทรหอม 

 ๑๔๑๘ นางสาวศิรินทร  อุดมพร 

 ๑๔๑๙ นางสาวศิรินทรทิพย  พรหมสโร 

 ๑๔๒๐ นางสาวศิรินทรธนา  โยธามาศ 

 ๑๔๒๑ นางสาวศิรินภรณ  ศรีวิไล 

 ๑๔๒๒ นางสาวศิรินภา  คงบุญวาส 

 ๑๔๒๓ นางสาวศิรินภา  รวดเร็ว 

 ๑๔๒๔ นางสาวศิรินันท  วงษราตรี 

 ๑๔๒๕ นางสาวศิรินาถ  เจาทรัพย 

 ๑๔๒๖ นางสาวศิริพร  ชมภูนิตย 

 ๑๔๒๗ นางสาวศิริพร  ทุมภา 

 ๑๔๒๘ นางศิริพร  พอกสนิท 

 ๑๔๒๙ นางศิริภา  นิลแกว 

 ๑๔๓๐ นางศิริมา  อรามศรี 

 ๑๔๓๑ นางศิริรัตน  จวนแจง 

 ๑๔๓๒ นางศิริรัตน  เปยหลอ 

 ๑๔๓๓ นางสาวศิริรัตน  พวงโพธิ์ 

 ๑๔๓๔ นางสาวศิริรัตน  พวงรัตน 

 ๑๔๓๕ นางสาวศิริรัตน  ศรีคําเฮือง 

 ๑๔๓๖ นางสาวศิริรัตน  สระแกว 

 ๑๔๓๗ นางสาวศิริรัตน  อัตมะ 

 ๑๔๓๘ นางศิริลักษณ  ขําบางพูน 

 ๑๔๓๙ นางสาวศิริลักษณ  แซตัง 

 ๑๔๔๐ นางสาวศิริลักษณ  เวียงอินทร 

 ๑๔๔๑ นางสาวศิริลักษณ  สมันไตย 

 ๑๔๔๒ นางสาวศิริลักษณ  หิรัญประกาย 

 ๑๔๔๓ นางสาวศิริวรรณ  ริยาพันธ 

 ๑๔๔๔ นางสาวศิริวรรณ  ศรีตระกูล 

 ๑๔๔๕ นางสาวศิวพร  ปุราโน 

 ๑๔๔๖ นางสาวศิวพร  ศรีสุวรรณ 



 หนา   ๒๑๖ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๑๔๔๗ นางสาวศิวพร  เหมือนรักษา 

 ๑๔๔๘ นางสาวศุจิวดี  ทองเนื้อแปด 

 ๑๔๔๙ นางศุจิวรรณ  สําราญ 

 ๑๔๕๐ นางสาวศุทธดา  นาหัวหนอง 

 ๑๔๕๑ นางสาวศุทธินี  มโนสืบ 

 ๑๔๕๒ นางสาวศุภลักษณ  ตั้วแฮ 

 ๑๔๕๓ นางสาวศุภลักษณ  แยมเสมอ 

 ๑๔๕๔ นางสาวศุภลักษณ  สายรัตน 

 ๑๔๕๕ นางสาวศุภิสรา  จักรคํา 

 ๑๔๕๖ นางสาวสกาวเดือน  แซโงว 

 ๑๔๕๗ นางสาวสกาวรัตน  พานเมือง 

 ๑๔๕๘ นางสาวสกุณา  ศุภาดารัตนาวงศ 

 ๑๔๕๙ นางสาวสถาพร  คงถาวร 

 ๑๔๖๐ นางสาวสนธรี  อินทรคํา 

 ๑๔๖๑ นางสาวสมกิต  ไชยคําภา 

 ๑๔๖๒ วาที่รอยตรีหญิง สมจิตย  นามวิลา 

 ๑๔๖๓ นางสาวสมใจ  คณาเสน 

 ๑๔๖๔ นางสมใจ  จันทรเสม 

 ๑๔๖๕ นางสมใจ  ทองคํา 

 ๑๔๖๖ นางสาวสมทรง  อภัยนอก 

 ๑๔๖๗ นางสาวสมบูรณ  กาญจนพิบูลย 

 ๑๔๖๘ นางสาวสมบูรณ  เวฬุวนารักษ 

 ๑๔๖๙ นางสาวสมประสงค  ดอกมะณี 

 ๑๔๗๐ นางสมปอง  วรรณสุข 

 ๑๔๗๑ นางสาวสมพร  มูลยาพอ 

 ๑๔๗๒ นางสมพิศ  โคมกระจาง 

 ๑๔๗๓ นางสาวสมพิศ  สาระมิตร 

 ๑๔๗๔ วาที่รอยตรีหญิง สมฤดี  ซากีรี 

 ๑๔๗๕ นางสาวสมฤดี  ศรีวัฒนกุล 

 ๑๔๗๖ นางสาวสมฤทัย  ทูไพเราะ 

 ๑๔๗๗ นางสมฤทัย  โพธิ์ปฐม 

 ๑๔๗๘ นางสมศรี  รําพรรณ 

 ๑๔๗๙ นางสาวสมหญิง  มอญใหม 

 ๑๔๘๐ นางสาวสมหญิง  เสมหร่ํา 

 ๑๔๘๑ นางสาวสมาพร  ยางงาม 

 ๑๔๘๒ นางสาวสมาพร  ระเมนแสง 

 ๑๔๘๓ นางสร  จันทรแจง 

 ๑๔๘๔ นางสาวสรัชญา  ทิมแตง 

 ๑๔๘๕ นางสรัญรส  หลีวิเศษ 

 ๑๔๘๖ นางสาวสราทิพย  สุวรรณ 

 ๑๔๘๗ นางสาวสริญภักด  สุริโย 

 ๑๔๘๘ นางสโรชา  ประไพวงศ 

 ๑๔๘๙ นางสาวสะใบแพร  หัตถี 

 ๑๔๙๐ นางสังวาลย  หินขาว 

 ๑๔๙๑ นางสาวสังเวียน  สรฤทธิ์ 

 ๑๔๙๒ นางสาวสัญญา  ศรีเรือง 

 ๑๔๙๓ นางสาวสาคร  หินขาว 

 ๑๔๙๔ นางสาวสาธิตา  วังเหมือย 

 ๑๔๙๕ นางสาวสายชล  หนูดาษ 

 ๑๔๙๖ นางสาวสายทิพย  รัตนบุญนิธิ 



 หนา   ๒๑๗ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๑๔๙๗ นางสาวสายฝน  กองมะณี 

 ๑๔๙๘ นางสาวสายฝน  จันหอม 

 ๑๔๙๙ นางสายฝน  นิราราช 

 ๑๕๐๐ นางสายฝน  พิเชฐภูรี 

 ๑๕๐๑ นางสาวสายฝน  ลีหลานอย 

 ๑๕๐๒ นางสาวสายฝน  โสระวงค 

 ๑๕๐๓ นางสาวสายฝน  หิ้นนุกูล 

 ๑๕๐๔ นางสาวสายพิณ  ดวงทวี 

 ๑๕๐๕ นางสาวสายสมร  ทับธานี 

 ๑๕๐๖ นางสาวสายสัมพันธ  ลิขิตศรัณย 

 ๑๕๐๗ นางสาวสายสุณีย  มงคลพุทธรังสี 

 ๑๕๐๘ นางสาวสายสุวรรณ  พรหมศรีสวัสดิ์ 

 ๑๕๐๙ นางสาวสาริยา  ศรีกิจประชัย 

 ๑๕๑๐ นางสาวสาวิตรี  มะปะโม 

 ๑๕๑๑ นางสาวสาวิตรี  เรืองอินตา 

 ๑๕๑๒ นางสาวสําเนียง  ทบแป 

 ๑๕๑๓ นางสาวสํารวย  อะโน 

 ๑๕๑๔ นางสาวสินิทธา  วัฒนะ 

 ๑๕๑๕ นางสาวสิริกัญญา  จันทรแปลก 

 ๑๕๑๖ นางสาวสิริพร  ขาวธรรมา 

 ๑๕๑๗ นางสาวสิริพร  รอดเรือง 

 ๑๕๑๘ นางสาวสิริมา  เกตสิทธิ์ 

 ๑๕๑๙ นางสาวสิริวรรณ  เนาวรัตนพันธ 

 ๑๕๒๐ นางสิริอร  อิสมาแอล 

 ๑๕๒๑ นางสาวสิรีรัศมิ์  จ่ินจันทร 

 ๑๕๒๒ นางสาวสิวิมล  แคกระโทก 

 ๑๕๒๓ นางสาวสีไพร  สีหานาม 

 ๑๕๒๔ นางสาวสุกฤตา  สวัสดี 

 ๑๕๒๕ นางสุกัญญา  แกวมณี 

 ๑๕๒๖ นางสาวสุกัญญา  แชมอินทร 

 ๑๕๒๗ นางสาวสุกัญญา  ดาระงับ 

 ๑๕๒๘ นางสาวสุกัญญา  ทองดอนยอด 

 ๑๕๒๙ นางสาวสุกัญญา  นะทเวสน 

 ๑๕๓๐ นางสุกัญญา  ฝายบุตร 

 ๑๕๓๑ นางสาวสุกัญญา  พรรณขาม 

 ๑๕๓๒ นางสุกัญญา  ละอองเงิน 

 ๑๕๓๓ นางสุกันนิกา  ย้ิมแฉง 

 ๑๕๓๔ นางสาวสุกันยา  ดลสถิตย 

 ๑๕๓๕ นางสาวสุกันยา  มูลกวนบาน 

 ๑๕๓๖ นางสาวสุกานตดา  ขนุนทอง 

 ๑๕๓๗ นางสาวสุขใจ  เอี้ยงสําอางค 

 ๑๕๓๘ นางสาวสุขุมาลย  ตาสระคู 

 ๑๕๓๙ นางสาวสุขุมาลย  เสรีใจธรรม 

 ๑๕๔๐ นางสุคนธภา  สิทธิดํารงค 

 ๑๕๔๑ นางสาวสุคนธา  แสงชัยทวีกุล 

 ๑๕๔๒ นางสาวสุจิตตรา  กาญจนภูมิ 

 ๑๕๔๓ นางสาวสุจิตรา  วิลัยศร 

 ๑๕๔๔ นางสาวสุจิตราภรณ  ทิมเทียบ 

 ๑๕๔๕ นางสาวสุจิรัตน  ธรรมสโรช 

 ๑๕๔๖ นางสาวสุชาดา  ปนโฉม 



 หนา   ๒๑๘ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๑๕๔๗ นางสาวสุชานาถ  กองเวหา 

 ๑๕๔๘ นางสาวสุณิสา  พิราญรัมย 

 ๑๕๔๙ นางสาวสุดารัตน  ณัฐติรัตน 

 ๑๕๕๐ นางสาวสุดารัตน  นามมนตรี 

 ๑๕๕๑ นางสุดารัตน  ศรีสังข 

 ๑๕๕๒ นางสาวสุดารัตน  เส็มหมาด 

 ๑๕๕๓ นางสาวสุดารัตน  อินเหล่ียม 

 ๑๕๕๔ นางสาวสุทธยา  ทองออน 

 ๑๕๕๕ นางสาวสุทธาทิพย  มันขุนทด 

 ๑๕๕๖ นางสาวสุทิน  เหล่ียมไธสง 

 ๑๕๕๗ นางสาวสุทิพย  ทองมา 

 ๑๕๕๘ นางสาวสุธนี  ลิกขะไชย 

 ๑๕๕๙ นางสาวสุธาทิพย  สันติภาณุมาศ 

 ๑๕๖๐ นางสาวสุธาสินี  ระเมนแสง 

 ๑๕๖๑ นางสาวสุธิดา  ดาวสุด 

 ๑๕๖๒ นางสาวสุธินี  ขุนหาญ 

 ๑๕๖๓ นางสุธินี  เดชภักดี 

 ๑๕๖๔ นางสุธิมา  หลอสุวรรณ 

 ๑๕๖๕ นางสาวสุธีรา  รักษาศรี 

 ๑๕๖๖ นางสาวสุธีรา  ลิกขะไชย 

 ๑๕๖๗ นางสาวสุนทรี  คําไสย 

 ๑๕๖๘ นางสาวสุนันทา  นาคจู 

 ๑๕๖๙ นางสุนันทา  รักษาเดช 

 ๑๕๗๐ นางสุนิจ  หวือขุนทด 

 ๑๕๗๑ นางสาวสุนิดา  คํามุงคุณ 

 ๑๕๗๒ นางสาวสุนิตย  บุญศรี 

 ๑๕๗๓ นางสาวสุนิตรา  สิงคะอุดม 

 ๑๕๗๔ นางสาวสุนิภา  มานะ 

 ๑๕๗๕ นางสุนิวรรณ  จันทรบูรณ 

 ๑๕๗๖ นางสาวสุนิษา  หุนพวง 

 ๑๕๗๗ นางสาวสุนิสา  สวาดนา 

 ๑๕๗๘ นางสาวสุนิสา  เส็งงวน 

 ๑๕๗๙ นางสาวสุปราณีย  สวันทอง 

 ๑๕๘๐ นางสาวสุพรรณณิการ  มากกล่ิน 

 ๑๕๘๑ นางสุพรรณี  เตือนภักดิ์ 

 ๑๕๘๒ นางสาวสุพรรณี  มลทาทิพย 

 ๑๕๘๓ นางสาวสุพรรณี  ย้ิมนวล 

 ๑๕๘๔ นางสาวสุพรรษา  กองณรงค 

 ๑๕๘๕ นางสาวสุพรรษา  วรการฤทธิวงค 

 ๑๕๘๖ นางสุพรรษา  สายแสน 

 ๑๕๘๗ นางสาวสุพรรษา  ออนดี 

 ๑๕๘๘ นางสาวสุพล  เติมตัวรัมย 

 ๑๕๘๙ นางสุพัฒนา  ทับหิรัญ 

 ๑๕๙๐ นางสาวสุพัฒนี  วงษคงดี 

 ๑๕๙๑ นางสาวสุพัตรา  กมุทรัตน 

 ๑๕๙๒ นางสาวสุพัตรา  กสิวัตร 

 ๑๕๙๓ นางสาวสุพัตรา  คลายสุบรรณ 

 ๑๕๙๔ นางสาวสุพัตรา  ชูชาติ 

 ๑๕๙๕ นางสาวสุพัตรา  บัณฑิตยพานิชชา 

 ๑๕๙๖ นางสุพัตรา  พุมพวง 



 หนา   ๒๑๙ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๑๕๙๗ นางสุพัตรา  ภูมี 

 ๑๕๙๘ นางสาวสุพัตรา  รุงเรือง 

 ๑๕๙๙ นางสาวสุพิชชาย  ชางคํา 

 ๑๖๐๐ นางสุพิชฌาย  หัวดอน 

 ๑๖๐๑ นางสาวสุภนิดา  แสงชัย 

 ๑๖๐๒ นางสาวสุภัชชญา  กุลาเทศ 

 ๑๖๐๓ นางสาวสุภัทรา  สุริวงษ 

 ๑๖๐๔ นางสาวสุภัทรี  ศรีนอก 

 ๑๖๐๕ นางสาวสุภัสตา  พิมสี 

 ๑๖๐๖ นางสาวสุภัสสร  ทรงหอม 

 ๑๖๐๗ นางสาวสุภัสสร  ทิพยอักษร 

 ๑๖๐๘ นางสุภัสสรณ  พิภูเนตรายนต 

 ๑๖๐๙ นางสุภาพ  ยลไชย 

 ๑๖๑๐ นางสาวสุภาพร  คําหลา 

 ๑๖๑๑ นางสุภาพร  จิรคลังสกุล 

 ๑๖๑๒ นางสาวสุภาพร  ฉัตรเฉลิม 

 ๑๖๑๓ นางสุภาพร  แทนวันดี 

 ๑๖๑๔ นางสาวสุภาพร  นอยกล่ิน 

 ๑๖๑๕ นางสาวสุภาพร  เบิกบาน 

 ๑๖๑๖ นางสาวสุภาพร  ลาดนอก 

 ๑๖๑๗ นางสาวสุภาพร  ลุสีดา 

 ๑๖๑๘ นางสาวสุภาพร  เวฬุวนารักษ 

 ๑๖๑๙ นางสาวสุภาพร  ศรีมณี 

 ๑๖๒๐ นางสาวสุภาพร  สะหาย 

 ๑๖๒๑ นางสุภาพร  สิทธิกัณฑ 

 ๑๖๒๒ นางสุภาพร  เสพสวัสดิ์ 

 ๑๖๒๓ นางสาวสุภาภร  มานพ 

 ๑๖๒๔ นางสาวสุภาภรณ  เกษคํา 

 ๑๖๒๕ นางสาวสุภาภรณ  เปนสูงเนิน 

 ๑๖๒๖ นางสุภารัตน  ธูปเพ็ง 

 ๑๖๒๗ นางสาวสุภาไล  ถิรบุตร 

 ๑๖๒๘ นางสุภาวดี  พรมนิ่ม 

 ๑๖๒๙ นางสาวสุภาวดี  โพธิ์จันทร 

 ๑๖๓๐ นางสาวสุภาวดี  เรืองศรีมั่น 

 ๑๖๓๑ นางสาวสุภาวดี  วงศมะเซาะ 

 ๑๖๓๒ นางสาวสุภาวดี  สอนเข็ม 

 ๑๖๓๓ นางสาวสุภาวัฒน  หวยทราย 

 ๑๖๓๔ นางสุภาวีร  อาจเที่ยงธรรม 

 ๑๖๓๕ นางสาวสุมณฑา  เอกเอี่ยม 

 ๑๖๓๖ นางสาวสุมาลัย  ดึกกระโทก 

 ๑๖๓๗ นางสาวสุมาลี  จันทรอวม 

 ๑๖๓๘ นางสาวสุมาลี  ทองดี 

 ๑๖๓๙ นางสาวสุมาลี  เล็กฉลาด 

 ๑๖๔๐ นางสาวสุมิตรา  ผลทิพย 

 ๑๖๔๑ นางสาวสุรณีย  ชวยกลับ 

 ๑๖๔๒ นางสาวสุรัชนา  สมจิตรนา 

 ๑๖๔๓ นางสุรัญญา  กองวัฒนโกศล 

 ๑๖๔๔ นางสุรัตนา  ดําขํา 

 ๑๖๔๕ นางสาวสุรัสวดี  แกวเรือง 

 ๑๖๔๖ นางสาวสุรีพร  เดชะคําภู 



 หนา   ๒๒๐ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๑๖๔๗ นางสาวสุรีพร  เนคะมานุรักษ 

 ๑๖๔๘ นางสุรียพร  เลิศวรรณธนา 

 ๑๖๔๙ นางสาวสุรียรัตน  ยะติ 

 ๑๖๕๐ นางสาวสุรีรัตน  เกิดเกตุ 

 ๑๖๕๑ นางสุรีรัตน  มีศรี 

 ๑๖๕๒ นางสาวสุวรรณณา  ศรีคุม 

 ๑๖๕๓ นางสาวสุวรรณภา  พันโภคา 

 ๑๖๕๔ นางสาวสุวรรณา  นาแกว 

 ๑๖๕๕ นางสาวสุวรรณา  สุวรรณสุข 

 ๑๖๕๖ นางสุวรรณี  มะดาอิง 

 ๑๖๕๗ นางสาวสุวรรณี  ศรีรักษา 

 ๑๖๕๘ นางสุวรีย  ปจฉิม 

 ๑๖๕๙ นางสาวสุวาณี  เกษรา 

 ๑๖๖๐ นางสาวสุวาริน  บรรลือเสียง 

 ๑๖๖๑ นางสุวารีย  เชื้อวงศ 

 ๑๖๖๒ นางสาวสุวิชตรา  สืบประยูร 

 ๑๖๖๓ นางสาวสุวิภา  ภามาศ 

 ๑๖๖๔ นางสาวสุวิมล  บุญครอง 

 ๑๖๖๕ นางสาวสุวิมล  วรพันธ 

 ๑๖๖๖ นางสุวีณา  ทิพรัตนประภา 

 ๑๖๖๗ นางสาวสุหทัย  แกวเมฆ 

 ๑๖๖๘ นางสาวเสาวคนธ  ชาติสุขศิริเดช 

 ๑๖๖๙ นางสาวเสาวนีย  คงย่ิง 

 ๑๖๗๐ นางสาวเสาวนีย  ใจชวง 

 ๑๖๗๑ นางสาวเสาวรส  สิริแทนเทียน 

 ๑๖๗๒ นางสาวเสาวลักษณ  อินทรจันทร 

 ๑๖๗๓ นางสาวแสงจันทร  ชาญชาติ 

 ๑๖๗๔ นางสาวแสงเดือน  ชุมชน 

 ๑๖๗๕ นางแสงเดือน  ดือรามัด 

 ๑๖๗๖ นางแสงเดือน  อยูเพ็ชร 

 ๑๖๗๗ นางสาวแสงทอง  ทองดวง 

 ๑๖๗๘ นางแสงนภา  ธิบดี 

 ๑๖๗๙ นางสาวแสงฟา  สาคร 

 ๑๖๘๐ นางสาวโสภา  เสือสิงห 

 ๑๖๘๑ นางโสภิต  คํามาตย 

 ๑๖๘๒ นางสาวโสภิตา  มีศรีจันทร 

 ๑๖๘๓ นางสาวโสฬสา  เพชรรัตน 

 ๑๖๘๔ นางสาวไสว  ดีวัน 

 ๑๖๘๕ นางสาวหนึ่งฤทัย  มั่นคง 

 ๑๖๘๖ นางหนูพัฒน  เรืองคณารักษ 

 ๑๖๘๗ นางหรัณยลักษณ  พุมมา 

 ๑๖๘๘ นางหวานใจ  ชูรัตน 

 ๑๖๘๙ นางสาวฬชฎากาญจน  ศรีกลอม 

 ๑๖๙๐ นางสาวฬียากร  สิงหอาจ 

 ๑๖๙๑ นางสาวอณิมา  บุญพลอย 

 ๑๖๙๒ นางสาวอดิศร  แพงดา 

 ๑๖๙๓ นางสาวอดิศรา  วิลาลัย 

 ๑๖๙๔ นางสาวอทิตยา  ฤทธิ์ศักดิ์ 

 ๑๖๙๕ นางสาวอทิตยา  สีทิม 

 ๑๖๙๖ นางสาวอนงค  นากลาง 



 หนา   ๒๒๑ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๑๖๙๗ นางสาวอนงค  เอี่ยมสิน 

 ๑๖๙๘ นางอนงคนาฏ  ศรีเอี่ยม 

 ๑๖๙๙ นางอนิญานันต  หมุดหวัง 

 ๑๗๐๐ นางสาวอนุพร  จันทราษา 

 ๑๗๐๑ นางสาวอนุรวีวรรณ  กองเงิน 

 ๑๗๐๒ นางอนุสยา  มาสะและ 

 ๑๗๐๓ นางอนุสรา  งาเนียม 

 ๑๗๐๔ นางสาวอนุสรา  แรงสาริกรรม 

 ๑๗๐๕ นางสาวอโนชา  เกตุแกว 

 ๑๗๐๖ นางสาวอโนทัย  ถาวรย่ิง 

 ๑๗๐๗ นางสาวอภิญญา  ทรงมณี 

 ๑๗๐๘ นางสาวอภิญญา  เรือนคํา 

 ๑๗๐๙ นางสาวอภิญญา  ศรีจันทร 

 ๑๗๑๐ นางสาวอภิญญา  สุดใจ 

 ๑๗๑๑ นางสาวอภิสรา  เรืองศรี 

 ๑๗๑๒ นางอมรรัตน  ดงแสง 

 ๑๗๑๓ นางสาวอมรรัตน  ทิพยโพธิ์ 

 ๑๗๑๔ นางสาวอมรรัตน  ศรีอาจ 

 ๑๗๑๕ นางสาวอมรรัตน  สมบัติ 

 ๑๗๑๖ นางสาวอมรรัตน  สีวันนา 

 ๑๗๑๗ นางสาวอรชร  วิยาสิงห 

 ๑๗๑๘ นางสาวอรญา  พิมพสัมฤทธิ์ 

 ๑๗๑๙ นางสาวอรณิษา  คชวิน 

 ๑๗๒๐ นางอรนุช  คงอุน 

 ๑๗๒๑ นางสาวอรนุช  จันแดง 

 ๑๗๒๒ นางสาวอรนุช  นุตมะหะหมัด 

 ๑๗๒๓ นางสาวอรพรรณ  เฟองฟู 

 ๑๗๒๔ นางสาวอรพรรณ  อักษรพิมพ 

 ๑๗๒๕ นางสาวอรเพ็ญ  แพทยรัตน 

 ๑๗๒๖ นางสาวอรรกวรรณ  พรหมหงษ 

 ๑๗๒๗ นางสาวอรรถยา  อัศวเรืองพิภพ 

 ๑๗๒๘ นางสาวอรฤทัย  พวงกุหลาบ 

 ๑๗๒๙ นางสาวอรวรรณ  กลัมภากร 

 ๑๗๓๐ นางสาวอรวรรณ  ณ นคร 

 ๑๗๓๑ นางสาวอรวรรณ  โพธิ์คํา 

 ๑๗๓๒ นางสาวอรวรรณ  มะลัย 

 ๑๗๓๓ นางสาวอรวรรณ  ศรีประดู 

 ๑๗๓๔ นางอรวรรณ  หีบแกว 

 ๑๗๓๕ นางอรศิริ  ยาศรี 

 ๑๗๓๖ นางสาวอรสา  เซ็นโส 

 ๑๗๓๗ นางสาวอรอนงค  คงเทียน 

 ๑๗๓๘ นางสาวอรอิริยา  พงษสระพัง 

 ๑๗๓๙ นางสาวอรัญญา  ปริมา 

 ๑๗๔๐ นางสาวอริสรา  จันทรกล่ัน 

 ๑๗๔๑ นางสาวอริสา  ขําสาคร 

 ๑๗๔๒ นางสาวอรุณี  สุระบุตร 

 ๑๗๔๓ นางอลิษา  แกวกระจาง 

 ๑๗๔๔ นางสาวอลิสา  ธงวิลัย 

 ๑๗๔๕ นางสาวอังคณา  พูลสวัสดิ์ 

 ๑๗๔๖ นางสาวอังคณา  อินทรประสิทธิ์ 



 หนา   ๒๒๒ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๑๗๔๗ นางสาวอังคนางค  สุทธิพันธุ 

 ๑๗๔๘ นางสาวอังจิมา  คงโอ 

 ๑๗๔๙ นางสาวอัจจิมา  เย็นมาก 

 ๑๗๕๐ นางอัจฉรา  บัวสรวง 

 ๑๗๕๑ นางสาวอัจฉรา  บินลาเตะ 

 ๑๗๕๒ นางอัจฉรา  แพทยรัตน 

 ๑๗๕๓ นางสาวอัจฉรา  วิวงค 

 ๑๗๕๔ วาที่รอยตรีหญิง อัชรี  ขันแกว 

 ๑๗๕๕ นางอัญชนา  ทวมทวยหาญ 

 ๑๗๕๖ นางสาวอัญชลี  เกิดอยู 

 ๑๗๕๗ นางอัญชลี  จุลพรรค 

 ๑๗๕๘ นางสาวอัญชลี  สุนทรา 

 ๑๗๕๙ นางอัญชัญ  ทองสัมฤทธิ์ 

 ๑๗๖๐ นางสาวอัญชิษฐา  ฮัดไข 

 ๑๗๖๑ นางสาวอัญชุลี  เมฆขุนทด 

 ๑๗๖๒ นางสาวอัญญรินทร  พัฒนธีรธนากร 

 ๑๗๖๓ นางอัญวีณ  ทองขาว 

 ๑๗๖๔ นางสาวอัฏฐพร  พุมประดับ 

 ๑๗๖๕ นางสาวอัมภาพร  ราชนิแพน 

 ๑๗๖๖ นางสาวอัมรินทร  พวงแพ 

 ๑๗๖๗ นางสาวอาจรีย  สราญชาติ 

 ๑๗๖๘ นางสาวอาจารีย  ศรีสด 

 ๑๗๖๙ นางอาทิตยา  โพธิ์มณี 

 ๑๗๗๐ นางสาวอาภรณ  คลองดี 

 ๑๗๗๑ นางสาวอาภรณ  ดอนกอนไพร 

 ๑๗๗๒ นางอาภาวรรณ  ชุลีภรณ 

 ๑๗๗๓ นางอามอญ  สีลาลักษ 

 ๑๗๗๔ นางสาวอารี  สุทธิดี 

 ๑๗๗๕ นางอารีนันท  พรมมา 

 ๑๗๗๖ นางสาวอารีย  พ่ึงสําโรง 

 ๑๗๗๗ นางสาวอารีย  ละอองทอง 

 ๑๗๗๘ นางสาวอารียา  บาศรี 

 ๑๗๗๙ นางสาวอารียา  พลีขันธ 

 ๑๗๘๐ นางอารีรัตน  ทองนรินทร 

 ๑๗๘๑ นางสาวอารีรัตน  บัวอุไร 

 ๑๗๘๒ นางอารีวรรณ  ชัยศักดิ์ 

 ๑๗๘๓ นางอารุณศิริ  เข็มบุปผา 

 ๑๗๘๔ นางอารุณี  งามสวัสดิ์ 

 ๑๗๘๕ นางสาวอาหรอผะ  หมาดหนุด 

 ๑๗๘๖ นางอํานวย  แสงสวาง 

 ๑๗๘๗ นางอําพร  มาแมน 

 ๑๗๘๘ นางสาวอําภาพร  บุตรคํา 

 ๑๗๘๙ นางสาวอิณธิญาดา  ปติมาพร 

 ๑๗๙๐ นางสาวอิสริยา  เผาพันธุดี 

 ๑๗๙๑ นางสาวอิสริยาภรณ  กอทอง 

 ๑๗๙๒ นางสาวอิสเรวดี  ลาภเงิน 

 ๑๗๙๓ นางสาวอุทัย  ใจหมั่น 

 ๑๗๙๔ นางอุบล  อินพักทัน 

 ๑๗๙๕ นางอุมาภรณ  ทองศรี 

 ๑๗๙๖ นางอุมารินทร  บุญโกมล 



 หนา   ๒๒๓ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๑๗๙๗ นางสาวอุไร  บัวดอก 

 ๑๗๙๘ นางสาวอุไรพร  บุญเพชร 

 ๑๗๙๙ นางสาวอุไรวรรณ  ผาปรางค 

 ๑๘๐๐ นางสาวอุไรวรรณ  สุวรรณโส 

 ๑๘๐๑ นางสาวอุษณีย  พลัง 

 ๑๘๐๒ นางอุษณีย  เพ็ชรทวี 

 ๑๘๐๓ นางอุษณีษ  จันทรการ 

 ๑๘๐๔ นางสาวอุษา  เทือกสุบรรณ 

 ๑๘๐๕ นางสาวอุษา  โพธิ์ประเสริฐ 

 ๑๘๐๖ นางสาวอุษา  มณีวงษ 

 ๑๘๐๗ นางสาวเอมพิกา  ศรีรักษา 

 ๑๘๐๘ นางสาวเอมโอษฐ  คงคา 

 ๑๘๐๙ นางสาวเอื้อพร  โพธิ์ไทร 

 ๑๘๑๐ นางสาวเอื้ออังกูร  ฤทธิ์บัณฑิตย 

 ๑๘๑๑ นางสาวแอบเปล  มีรี 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๔  ราย)

 ๑ นายพงศกุนต  ธารไชย 

 ๒ นายพิพัฒน  ภิญญาภัทร 

 ๓ นายเศรษฐพงษ  ดวงสังข 

 ๔ นางชรินกาญจน  ธนไพสิฐธรรม 

 ๕ นางฐิติกาญจน  ทับทิม 

 ๖ นางสาวฐิติรัตน  สวยเนตรทอง 

 ๗ นางนวพร  ธีระชาติ 

 ๘ นางปยดา  มัสอูดี 

 ๙ นางพรพิมล  เจียรสมจิตร 

 ๑๐ นางสาวฤทัยรัตน  ฤทธิ์สําเร็จ 

 ๑๑ นางลัดดาวัลย  อุนเสรี 

 ๑๒ นางสาววรรณา  ปนปฐม 

 ๑๓ นางสาววีรวรรณ  ทองรัตน 

 ๑๔ นางอังสนา  ทับทิม 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑,๕๕๙  ราย)

 ๑ นายกรภาณศฤจ  ขันตี 

 ๒ นายกฤตย  เจริญวัฒนา 

 ๓ วาที่รอยตรี กฤษกร  เพชรภรัณยู 

 ๔ นายกฤษฎากร  แจมแสง 

 ๕ นายกันตธีภพ  อภิรักษกมลพร 

 ๖ นายกิจพัฒนพงษ  ทวมแกว 

 ๗ นายกิตติ  หมื่นพรม 

 ๘ นายกิตติพงษ  กุลมา 

 ๙ นายกิตติพงษ  พงษสาคร 

 ๑๐ นายกิตติพงษ  โหมดสงา 

 ๑๑ นายกิตติโรจน  มะเสนา 

 ๑๒ นายกิตติศักดิ์  พันสิงหศร 

 ๑๓ นายกิตติศักดิ์  สาสาย 

 ๑๔ นายเกรียงไกร  ตายบุญเทียง 

 ๑๕ นายเกิดยศ  ไกยะบุตร 

 ๑๖ นายเกียรติศักดิ์  โคตรชาดา 



 หนา   ๒๒๔ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๑๗ นายเกียรติศักดิ์  นันอําไพ 

 ๑๘ นายเกียรติสมบูรณ  เสนาชัย 

 ๑๙ นายขรรชัย  พงศสิริวรวัฒน 

 ๒๐ นายคงศักดิ์  ทองกี่ 

 ๒๑ นายคิมหันต  ชัยศรี 

 ๒๒ นายคุมศุขยพณ  จันทรมณี 

 ๒๓ นายจเด็จ  วรรณลาบุตร 

 ๒๔ นายจตุพล  รักษาธรรม 

 ๒๕ นายจักรพงษ  พิทักษสืบสกุล 

 ๒๖ นายจักรานนท  เจือจันทร 

 ๒๗ นายจิตฐวิทย  เตชกาญจนพงศ 

 ๒๘ นายจุลบัณฑิตย  โสภา 

 ๒๙ นายเจริญสวัสดิ์  ไกวัลนาโรจน 

 ๓๐ นายใจสิงห  บัมบรา 

 ๓๑ นายฉลอง  แกวพินิจ 

 ๓๒ นายเฉลิมชัย  กลมกลอม 

 ๓๓ นายเฉลิมชัย  ทรัพยเฉลิม 

 ๓๔ นายเฉลิมชัย  บัวเจริญ 

 ๓๕ นายเฉลิมฌเกียรติ  คําวิสัย 

 ๓๖ นายชวกร  อุตอามาตย 

 ๓๗ นายชวลิต  ทะภูมินทร 

 ๓๘ นายชัชวาล  ใหมหะลา 

 ๓๙ นายชัยชนะ  มูลเดช 

 ๔๐ นายชัยภูมิ  ใหลหล่ัง 

 ๔๑ นายชัยวุฒิ  ทวีศักดิ์ 

 ๔๒ นายชัยแสง  จันสี 

 ๔๓ นายชาญยุทธ  บุญชวย 

 ๔๔ นายชํานาญ  แอบไธสง 

 ๔๕ นายชิงชัย  พูลฉันทกรณ 

 ๔๖ นายชุติพนธ  ฤทธาศิริวิวัฒน 

 ๔๗ นายชูเกียรติ  เมืองยม 

 ๔๘ นายไชยา  สุภาพ 

 ๔๙ นายฐิติโชติ  พงษประสิทธิ์ 

 ๕๐ นายฐิติพัฒน  โกเมนพรรณกุล 

 ๕๑ นายฐิติพันธุ  เปลงเมือง 

 ๕๒ นายณฐพงศ  เรืองศรี 

 ๕๓ นายณปกร  มีเหล็ก 

 ๕๔ นายณรงคสาร  ลานพิบูลย 

 ๕๕ นายณัฐกานต  บุญชวยเมตตา 

 ๕๖ นายณัฐปคัลภ  ไกรจันทร 

 ๕๗ วาที่รอยตรี ณัฐพล  เชื้อเนตร 

 ๕๘ นายณัฐวรรธน  เลิศภักดีวัฒนกุล 

 ๕๙ นายณัฐวลัญช  เข็มทอง 

 ๖๐ นายณัฐวัตร  วงศดอกไม 

 ๖๑ นายณัฐวุฒิ  ดวนมี 

 ๖๒ นายณัฐวุฒิ  บุตตะวงษ 

 ๖๓ นายณัฐสิทธิ์  พลีรักษ 

 ๖๔ นายดนุพล  ศรีนันชัย 

 ๖๕ วาที่รอยตรี ดาราพงษ  สุธรรมา 

 ๖๖ นายดํารงค  สวนดี 



 หนา   ๒๒๕ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๖๗ นายเดชา  ชัยชะนะ 

 ๖๘ นายตรีชาต  ไวโย 

 ๖๙ นายถกล  นิตยบูรณ 

 ๗๐ นายทรงกรด  แงนกลางดอน 

 ๗๑ นายทรงศักดิ์  วันละ 

 ๗๒ นายทวีศักดิ์  สีจันทึก 

 ๗๓ นายทศพล  นามมัน 

 ๗๔ นายทศพล  ไวที 

 ๗๕ นายเทวัญ  หลาบคํา 

 ๗๖ นายธณัฏฐกฤษพ  ศรีระอุดม 

 ๗๗ นายธนบัตร  เจริญพูล 

 ๗๘ นายธนพงษ  ไพราม 

 ๗๙ นายธนพัฒน  เทพจันทร 

 ๘๐ นายธนวัฒน  กันชัย 

 ๘๑ นายธนวัฒน  เขียวหวาน 

 ๘๒ นายธนวัฒน  คงเกต 

 ๘๓ นายธนากร  ธารพรทว ี

 ๘๔ นายธนากร  แอบคํา 

 ๘๕ นายธนาวิชญ  ผองใส 

 ๘๖ นายธเนศ  โหงวสกุล 

 ๘๗ นายธรรณพ  แสงมณี 

 ๘๘ นายธรรมบูชา  จันทะบุดดา 

 ๘๙ นายธราธร  มูลไชยสุข 

 ๙๐ นายธีรพงศ  แกววงษา 

 ๙๑ นายธีรวัฒน  คนกลา 

 ๙๒ นายธีรวัตร  สุศิวงค 

 ๙๓ นายธีระจิต  เกตุแกว 

 ๙๔ นายธีระยุทธ  อาจธะขันธ 

 ๙๕ นายนครชัย  เข็มทอง 

 ๙๖ นายนที  เทพหัสดิน ณ อยุธยา 

 ๙๗ วาที่รอยตรี นที  บุญสูง 

 ๙๘ นายนนนภรรท  โสมณวัฒน 

 ๙๙ นายนพดล  ชัยหมก 

 ๑๐๐ นายนพพร  คําทวี 

 ๑๐๑ นายนพรัตน  ศรีทอง 

 ๑๐๒ นายนรวร  กาฝน 

 ๑๐๓ นายนรัตนชัย  อิ่มสุทธิ์ 

 ๑๐๔ นายนเรศ  ดวงทิพย 

 ๑๐๕ นายนฤพล  แปนทอง 

 ๑๐๖ นายนวมินทร  แกววิเศษโฮง 

 ๑๐๗ นายนัฐพงษ  สีขาว 

 ๑๐๘ นายนิทัศน  ธรรมศิลป 

 ๑๐๙ วาที่รอยตรี นิธิศ  พงษอดิศร 

 ๑๑๐ นายนิรันดร  วราศรี 

 ๑๑๑ นายไนซ  หมั่นงาน 

 ๑๑๒ นายบรรจง  มนทาเย็น 

 ๑๑๓ นายบัญจพล  บัวจอย 

 ๑๑๔ นายบัญชา  บุญบํารุง 

 ๑๑๕ นายบุญญฤทธิ์  อิศรานุวัฒน 

 ๑๑๖ นายบุญเพ็ง  นิลสมบูรณ 



 หนา   ๒๒๖ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๑๑๗ นายบุษกล  อานาภรณ 

 ๑๑๘ นายประกิจ  ชอบรู 

 ๑๑๙ นายประจวบ  คิดการ 

 ๑๒๐ นายประจักร  วงศสระ 

 ๑๒๑ นายประจักษ  เผือกเพ็ง 

 ๑๒๒ นายประชาธิป  ศรีนวล 

 ๑๒๓ นายประดิรพฐ  สายวงศคํา 

 ๑๒๔ นายประนมศักดิ์  จุทาชื่น 

 ๑๒๕ นายประพันธ  ลือชัยคาม 

 ๑๒๖ นายประวิทย  แกวฉิมพลี 

 ๑๒๗ นายประวิทย  เศรษฐบุตร 

 ๑๒๘ นายประสิทธิ์  ชูเกียรติไพศาล 

 ๑๒๙ นายประสิทธิ์  สิมพงษ 

 ๑๓๐ นายปราชญ  เปยมสุขนิรันดร 

 ๑๓๑ นายปราโมทย  พูลเพ่ิม 

 ๑๓๒ นายปราวิณ  แสงโพธิดา 

 ๑๓๓ นายปริญญา  สมานตระกูล 

 ๑๓๔ นายปริษฎางค  สุนทอง 

 ๑๓๕ นายปรีชา  มานะดี 

 ๑๓๖ นายปรีดี  โมราศิลป 

 ๑๓๗ นายปญญา  ศรีเหรา 

 ๑๓๘ นายปญญา  สมุทรหลา 

 ๑๓๙ นายปณฐวิชญ  ธนาบุญสิริวรโชติ 

 ๑๔๐ นายปณณวิชญ  วงฮาด 

 ๑๔๑ นายปยะวัฒน  กรมระรวย 

 ๑๔๒ นายผดุงวัฒน  สํารวยใจ 

 ๑๔๓ วาที่รอยตรี เผด็จ  กอแกว 

 ๑๔๔ นายพนา  บุตรดาเลิศ 

 ๑๔๕ นายพรชัย  ผงไธสงค 

 ๑๔๖ นายพรเทพ  มีพารา 

 ๑๔๗ นายพรรณนุมาศ  ล้ิมอิ่ม 

 ๑๔๘ นายพรศักดิ์  มีสันเทียะ 

 ๑๔๙ นายพรอมพงศ  บุญจรัสรัศมี 

 ๑๕๐ วาที่รอยตรี พลวัฒน  สุทธไชย 

 ๑๕๑ นายพัชรวัฒน  พุฒิชัยธนาสิริ 

 ๑๕๒ นายพัฒนศรณ  นฤมนัสกุล 

 ๑๕๓ นายพิชญพิริยะ  กรุณา 

 ๑๕๔ นายพิชญา  ศาลางาม 

 ๑๕๕ นายพิชาชาญ  สกุลสอน 

 ๑๕๖ นายพิชิต  ชวงชัยชนะ 

 ๑๕๗ นายพิเชษฐ  แสนมุข 

 ๑๕๘ นายพิฑูรย  สินมา 

 ๑๕๙ นายพิษณุ  ณ พัทลุง 

 ๑๖๐ นายพิษณุ  มากแพทย 

 ๑๖๑ นายพิษณุ  ศิริสวัสดิ์พิพัฒน 

 ๑๖๒ นายพิสิฐ  เฉลิมพันธุ 

 ๑๖๓ นายพิสิฐพงศ  ประสงคเงิน 

 ๑๖๔ นายพิสิษฐ  ออนฉะเวียง 

 ๑๖๕ นายพีระพล  พลเย่ียม 

 ๑๖๖ นายพีระศุษม  แกวสะอาด 



 หนา   ๒๒๗ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๑๖๗ นายไพรัตน  คลองธัญกรณ 

 ๑๖๘ นายไพศาล  เถาวประสาท 

 ๑๖๙ นายภราดร  แสงพิรุณ 

 ๑๗๐ นายภาณุพันธ  สนศรี 

 ๑๗๑ นายภาณุวัฒน  ศิริรุงฤดี 

 ๑๗๒ นายภูมิ  สามเณร 

 ๑๗๓ นายมงคล  ผาบแกว 

 ๑๗๔ นายมนตรี  เกษมเนตร 

 ๑๗๕ นายมนตรี  ยะปะตัง 

 ๑๗๖ นายมนัส  ชินจักร 

 ๑๗๗ นายมนัส  นุมนิ่ม 

 ๑๗๘ นายมหิทธิ  เบาพิมพา 

 ๑๗๙ นายมังคลา  ศิลารัตน 

 ๑๘๐ นายมาณพ  รัตนวิไลย 

 ๑๘๑ นายมานพ  เกตุรักษา 

 ๑๘๒ นายมารุต  คลองแคลว 

 ๑๘๓ นายเมธี  นิโอะ 

 ๑๘๔ นายยุทธนา  ปูรณัน 

 ๑๘๕ นายยุทธภูมิ  พิมพา 

 ๑๘๖ นายยุรนันท  ชัยโยกุล 

 ๑๘๗ นายรวินธนา  แคนจา 

 ๑๘๘ นายรังสรรค  กาญจนสาร 

 ๑๘๙ นายรังสิมันตร  อิ่มเอิบสุข 

 ๑๙๐ นายรุงพินิจ  ชิดสนิท 

 ๑๙๑ นายลิขิต  กิตตะ 

 ๑๙๒ นายลิขิตพร  พากเพียร 

 ๑๙๓ นายเลิศวรรธน  ศรีทามาตย 

 ๑๙๔ นายวรเชษฐ  แกนวงษ 

 ๑๙๕ นายวรเทพ  ศรีบุญราษฎร 

 ๑๙๖ นายวรวิทย  ฮดโสดา 

 ๑๙๗ นายวราธร  มุสิกพันธ 

 ๑๙๘ นายวรานนท  ผมพันธ 

 ๑๙๙ นายวราวุฒิ  เดนตี 

 ๒๐๐ นายวรุฒ  เขียวคํา 

 ๒๐๑ นายวรุตมชัย  นวลพลับ 

 ๒๐๒ นายวสันต  จันทรเพ็ญ 

 ๒๐๓ นายวัฒนเทพ  ยุนขุนทศ 

 ๒๐๔ นายวัฒนา  นามวัน 

 ๒๐๕ นายวาทิน  ผลจันทร 

 ๒๐๖ สิบเอก วารคิมต  อิทธิพัฒนเดชากร 

 ๒๐๗ นายวิทยา  สมหวัง 

 ๒๐๘ นายวิมล  ประทุมมาตย 

 ๒๐๙ นายวิมลรัตน  พลไชย 

 ๒๑๐ นายวิรัติ  จันดากุล 

 ๒๑๑ นายวิศรุต  อยูเบิก 

 ๒๑๒ นายวิสิทธิ์  โทแกว 

 ๒๑๓ นายวีรพล  พลอาวุธ 

 ๒๑๔ นายวีรพล  พิมาน 

 ๒๑๕ นายวีรภัทร  ปานนิล 

 ๒๑๖ นายวีรศักดิ์  อิงคเมธากูร 



 หนา   ๒๒๘ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๒๑๗ นายวีระ  รานทอง 

 ๒๑๘ นายวีระพงษ  ชุมพล 

 ๒๑๙ นายวีระศักดิ์  ปองนาชัย 

 ๒๒๐ นายวุฒิไกร  ดงแสง 

 ๒๒๑ นายวุฒิชัย  ทุมประเสน 

 ๒๒๒ นายวุฒิชัย  อยูเปนสุข 

 ๒๒๓ นายวุฒิศักดิ์  จิรารัตน 

 ๒๒๔ นายวุธิ  เตชะนอก 

 ๒๒๕ นายศตวรรษ  บุญแกว 

 ๒๒๖ นายศรชัย  พินิจการ 

 ๒๒๗ นายศรายุทธ  กาฬภักดี 

 ๒๒๘ นายศรายุทธ  บุญชู 

 ๒๒๙ นายศราวุธ  เรืองไชย 

 ๒๓๐ นายศศิพงศ  วงศมณี 

 ๒๓๑ นายศิราวุธ  เกิดแกว 

 ๒๓๒ นายศิริพงษ  ภูแพร 

 ๒๓๓ นายศิวาวุธ  บุษบงค 

 ๒๓๔ นายศุภกร  โชติจรรยาวัฒน 

 ๒๓๕ นายศุภณัฐ  เดชวิถี 

 ๒๓๖ นายศุภสันติ์  จันทะมูล 

 ๒๓๗ นายศุภักษร  ทรวงประโคน 

 ๒๓๘ นายสมควร  ยัควงศ 

 ๒๓๙ นายสมชาย  บัวลา 

 ๒๔๐ นายสมทรง  จารุประสงค 

 ๒๔๑ นายสมพงษ  นาเรือง 

 ๒๔๒ นายสมภพ  เตจะ 

 ๒๔๓ นายสมศักดิ์  บุญชู 

 ๒๔๔ นายสมานพันธ  ขุนเสวี 

 ๒๔๕ นายสรพงษ  ไพรวัลย 

 ๒๔๖ นายสรวิชญ  เศวตบุตร 

 ๒๔๗ นายสรศักดิ์  พันผูก 

 ๒๔๘ นายสรางชาติสิริ  สุวรรณพุทธ 

 ๒๔๙ นายสราวุฒิ  พลอาจ 

 ๒๕๐ นายสัชฌุกร  ไวสูศึก 

 ๒๕๑ นายสัญญา  อาภาสโชคทวี 

 ๒๕๒ นายสัมพันธ  ชาวนาฝาย 

 ๒๕๓ นายสาทิตย  เกณฑลาด 

 ๒๕๔ นายสายรุง  ลีบานลาด 

 ๒๕๕ นายสายสิทธิ์  โถปาสอน 

 ๒๕๖ วาที่รอยตรี สิทธิกานต  นาคเงิน 

 ๒๕๗ นายสิทธิชัย  เจ้ือจ้ิน 

 ๒๕๘ นายสิทธิศักดิ์  ชัยนอย 

 ๒๕๙ นายสุขสันต  โพธิ 

 ๒๖๐ นายสุชาติ  จันดาหงษ 

 ๒๖๑ นายสุทธิพงษ  ศรีษะนอก 

 ๒๖๒ นายสุทธิศักดิ์  สุขสุวานนท 

 ๒๖๓ วาที่รอยตรี สุเทวพงษ  พันโนฤทธิ์ 

 ๒๖๔ นายสุบิน  ดวงมาลา 

 ๒๖๕ นายสุภกฤต  ดอนกันหา 

 ๒๖๖ นายสุภักดิ์พงษ  ปุณกะบุตร 



 หนา   ๒๒๙ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๒๖๗ วาที่รอยตรี สุภัท  ภาวนันทาพุฒิ 

 ๒๖๘ นายสุภาพ  วังธนะรุงโรจน 

 ๒๖๙ นายสุเมธ  ประชาสุขสิน 

 ๒๗๐ นายสุเมธ  อิสระพงษพันธุ 

 ๒๗๑ นายสุรชัย  และเยาะ 

 ๒๗๒ นายสุรชาติ  ศิลาโชติ 

 ๒๗๓ นายสุรศักดิ์  ธรรมขันทา 

 ๒๗๔ นายสุรศักดิ์  สกุลโพน 

 ๒๗๕ นายสุรศักดิ์  สวัสดิ์พวง 

 ๒๗๖ นายสุรสิงห  สุดเฉลียว 

 ๒๗๗ นายสุระ  สอนสะอาด 

 ๒๗๘ นายสุริยา  สุภา 

 ๒๗๙ นายสุริยา  อุนเรือน 

 ๒๘๐ นายสุวัฒน  มูลสุข 

 ๒๘๑ นายสุวิทย  จันทมาน 

 ๒๘๒ นายเสกสรรค  วะลัยใจ 

 ๒๘๓ นายเสกสรรค  เหลาถาวร 

 ๒๘๔ นายเสถียร  นิระพงษ 

 ๒๘๕ นายเสนี  ยังดี 

 ๒๘๖ นายโสภณ  แดงทองดี 

 ๒๘๗ นายหัชราดล  มูลเมือง 

 ๒๘๘ นายอนนต  ศรีสวัสดิยาภรณ 

 ๒๘๙ นายอนิรุธ  ซองคํา 

 ๒๙๐ นายอนุรักษ  กาญกาวี 

 ๒๙๑ นายอนุรักษ  เรงรัด 

 ๒๙๒ นายอภิวัฒน  ชมภูทัศน 

 ๒๙๓ นายอภิวัฒน  สมสุไทย 

 ๒๙๔ นายอรรควัฒน  จวงพันธ 

 ๒๙๕ นายอลงกรณ  เขาสถิตย 

 ๒๙๖ นายอัครวัฒน  อธิธันยาภัทร 

 ๒๙๗ นายอัษฎาธร  ธรรมธร 

 ๒๙๘ นายอามัน  อับดุลซาลาม 

 ๒๙๙ นายอิทธิพล  เอโกบล 

 ๓๐๐ นายอิศเรศ  เสมอดี 

 ๓๐๑ นายอิสระ  นามปรีดา 

 ๓๐๒ นายอุกฤษฎ  คําปง 

 ๓๐๓ นายอุดมศิลป  ทองทุงโปง 

 ๓๐๔ นายอุทัย  คําศรี 

 ๓๐๕ นายเอกชัย  กานเหลือง 

 ๓๐๖ นายเอกนรินทร  รุงเรือง 

 ๓๐๗ วาที่รอยตรี เอกนฤน  กาฬหวา 

 ๓๐๘ นายเอกบุตร  กิจสินธพชัย 

 ๓๐๙ นายเอกราษฎร  ดีเลิศ 

 ๓๑๐ นางกชกร  คําแกว 

 ๓๑๑ นางสาวกชมน  พันธุบุญมี 

 ๓๑๒ นางสาวกตัญชลีภรณ  เจียรสําราญ 

 ๓๑๓ นางสาวกนกพร  เขตขาม 

 ๓๑๔ นางสาวกนกพร  เตียไธสง 

 ๓๑๕ นางสาวกนกพิชญ  ขันธะแพทย 

 ๓๑๖ นางกนกภรณ  อิ่มกระมล 



 หนา   ๒๓๐ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๓๑๗ นางสาวกนกวรรณ  จันทิมางกูร 

 ๓๑๘ นางสาวกนกวรรณ  เนตรคํา 

 ๓๑๙ นางสาวกนกวรรณ  บูระพา 

 ๓๒๐ นางสาวกนกสรณ  สิริเจริญธนพันธุ 

 ๓๒๑ นางสาวกนกอร  ชาวชายโขง 

 ๓๒๒ นางกนิษฐา  ทะภูมินทร 

 ๓๒๓ นางสาวกนิษฐา  ประเสริฐสังข 

 ๓๒๔ นางสาวกมลชนก  พิมทอง 

 ๓๒๕ นางสาวกมลชนก  สุขรักษ 

 ๓๒๖ นางกมลทิพย  โพธิ์กฎ 

 ๓๒๗ นางสาวกมลภรณ  บุญปก 

 ๓๒๘ นางสาวกมลมาศ  หาญยุทธ 

 ๓๒๙ นางสาวกมลรัตน  ทองคณารักษ 

 ๓๓๐ นางสาวกมลรัตน  โนนทิง 

 ๓๓๑ นางกรกฎา  จํานงกูล 

 ๓๓๒ นางสาวกรชนก  อุตรา 

 ๓๓๓ นางสาวกรปภา  ฉนุเฉลิม 

 ๓๓๔ นางสาวกรรณทิพย  ทาจุมปู 

 ๓๓๕ นางกรรณิกา  เวียงสมุทร 

 ๓๓๖ นางสาวกรรณิการณ  งวนชู 

 ๓๓๗ นางสาวกรองกาญจน  ชุดทองมวน 

 ๓๓๘ นางสาวกระฐิน  อุดยะเขื่อน 

 ๓๓๙ นางสาวกฤติกา  พวงมาลัย 

 ๓๔๐ นางกฤติยา  จันทรโนนมวง 

 ๓๔๑ นางสาวกฤติยาณี  เนื่องจํานงค 

 ๓๔๒ นางสาวกฤษณา  จวบลอย 

 ๓๔๓ นางสาวกฤษณา  พวงพันธ 

 ๓๔๔ นางสาวกฤษณา  สงฆรักษ 

 ๓๔๕ นางสาวกฤษณี  ไรวา 

 ๓๔๖ นางกวิสรา  เกตุเลขา 

 ๓๔๗ นางกสิณา  บุญทะระ 

 ๓๔๘ นางสาวกัญญนันทน  กอวชิรพันธ 

 ๓๔๙ นางสาวกัญญภัทสิทณี  เพชรรัตน 

 ๓๕๐ นางสาวกัญญาภัค  ชมภูทัศน 

 ๓๕๑ นางสาวกัญญาภัค  แซขอ 

 ๓๕๒ นางสาวกัญพร  ชารีกุล 

 ๓๕๓ นางสาวกัณฐิกา  กูลวรรณา 

 ๓๕๔ นางกัณณิกา  อนุพุก 

 ๓๕๕ นางสาวกัลยกร  วีปะสูงเนิน 

 ๓๕๖ นางสาวกัลยรวี  ประธาน 

 ๓๕๗ นางกัลยา  ภักดี 

 ๓๕๘ นางสาวกัลยา  รักษาพล 

 ๓๕๙ นางสาวกัลยา  ริยะอุด 

 ๓๖๐ นางสาวกาญจนา  แกวไกรแสง 

 ๓๖๑ นางสาวกาญจนา  ขันขวา 

 ๓๖๒ นางกาญจนา  จันทรออน 

 ๓๖๓ นางสาวกาญจนา  แซล้ิม 

 ๓๖๔ นางกาญจนา  นอยคง 

 ๓๖๕ นางกาญจนา  สมรูป 

 ๓๖๖ นางสาวกานดา  เงินสยาม 



 หนา   ๒๓๑ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๓๖๗ นางกานดา  จงจิตต 

 ๓๖๘ นางกานตนภัส  ขันทะศิริ 

 ๓๖๙ นางสาวกานตพิชชา  มานะเสน 

 ๓๗๐ นางกาลสิน  กองทรัพย 

 ๓๗๑ นางสาวกิ่งกาญจน  หมายงาม 

 ๓๗๒ นางสาวกิ่งกาน  หลอศรีรักษ 

 ๓๗๓ นางสาวกิ่งแกว  โกศล 

 ๓๗๔ นางสาวกิ่งแกว  บุญประกอบ 

 ๓๗๕ นางสาวกิ่งดาว  อิ่มเพ็ง 

 ๓๗๖ นางสาวกุณฑิณี  ชาญธีระเดช 

 ๓๗๗ นางสาวกุลวดี  สุขสูงเนิน 

 ๓๗๘ นางสาวกุลิสรา  จันยูร 

 ๓๗๙ นางสาวกุลิสรา  อินพานิช 

 ๓๘๐ นางสาวกุสุมา  โตแสง 

 ๓๘๑ นางสาวเกตุชญา  มูลกระโทก 

 ๓๘๒ วาที่รอยตรีหญิง เกวลี  ลุนไชยภา 

 ๓๘๓ นางเกศนีย  เจือจันทร 

 ๓๘๔ นางสาวเกศรินทร  วงศทุมมา 

 ๓๘๕ นางสาวเกศินี  โกศลเมธี 

 ๓๘๖ นางสาวเกศินี  บุญชวย 

 ๓๘๗ นางสาวเกษราภรณ  สอนนนฐี 

 ๓๘๘ นางสาวเกษสุดา  สุปญญา 

 ๓๘๙ นางแกวณัฐฐา  ไกรเพชร 

 ๓๙๐ นางขจาริน  มณีนิล 

 ๓๙๑ นางสาวขนิษฐา  โคตรศรี 

 ๓๙๒ นางสาวขนิษฐา  ซอหะซัน 

 ๓๙๓ นางขนิษฐา  บุญยัง 

 ๓๙๔ นางสาวขนิษฐา  สรรเสริญ 

 ๓๙๕ นางสาวขนิษฐา  สิงหะ 

 ๓๙๖ นางขวัญใจ  บุตะเขียว 

 ๓๙๗ นางขวัญชนก  รักษแกว 

 ๓๙๘ นางขวัญชนก  หลอดทอง 

 ๓๙๙ นางสาวขวัญตา  บาลโสง 

 ๔๐๐ นางสาวขวัญเนตร  นันทภา 

 ๔๐๑ นางสาวขวัญเนตร  มูลทองจาด 

 ๔๐๒ นางสาวขวัญเรือน  สีจันทรเคน 

 ๔๐๓ นางสาวขวัญฤทัย  ชายกวด 

 ๔๐๔ นางสาวขวัญสุดา  ประยาว 

 ๔๐๕ นางคณัสวรรณ  กําแตง 

 ๔๐๖ นางสาวคณิตศา  หาญณรงค 

 ๔๐๗ นางสาวคัตติยา  ซอนกล่ิน 

 ๔๐๘ นางสาวคุณาภรณ  ชัชวาลยปรีชา 

 ๔๐๙ นางสาวงามเพ็ญ  ศรีดี 

 ๔๑๐ นางสาวจตุพร  อินอะนันต 

 ๔๑๑ นางสาวจรินทรทิพย  วงศคะสุม 

 ๔๑๒ นางสาวจริยา  ขุนทองทิพย 

 ๔๑๓ นางสาวจริยา  ปานบุตร 

 ๔๑๔ นางสาวจริยา  หมื่นพรม 

 ๔๑๕ นางจริยา  อนุสา 

 ๔๑๖ นางสาวจริยาภรณ  ชมเชย 



 หนา   ๒๓๒ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๔๑๗ นางสาวจริยาวัฒน  โพธาราม 

 ๔๑๘ นางสาวจรีรัตน  พุทธจันทร 

 ๔๑๙ นางสาวจรุณีย  ศรีบุญเรือง 

 ๔๒๐ นางจันจิรา  ทาสี 

 ๔๒๑ นางจันแดง  ชํานาญดี 

 ๔๒๒ นางสาวจันทรจิรา  วิรัญจะ 

 ๔๒๓ นางจันทรดี  ทองสุขดี 

 ๔๒๔ นางสาวจันทรธิญา  ขุมทอง 

 ๔๒๕ นางจันทรเพ็ญ  ผาติสุวัณณ 

 ๔๒๖ นางสาวจันทรเพ็ญ  ศรีปญญา 

 ๔๒๗ นางสาวจันทรเพ็ญ  สุขเกษม 

 ๔๒๘ นางสาวจันทรเพ็ญ  หนูแกว 

 ๔๒๙ นางสาวจันทรเพ็ญ  หาญชนะ 

 ๔๓๐ นางจันทรเพ็ญ  แหวนหลอ 

 ๔๓๑ นางสาวจันทรัสม  หวยทราย 

 ๔๓๒ นางสาวจันทราทิพย  สุทธิภาพย 

 ๔๓๓ นางสาวจันทิมา  นนทะคําจันทร 

 ๔๓๔ นางจันทิมา  หิรัญวสิทธิ์ 

 ๔๓๕ นางสาวจามจุรี  มุมกระโทก 

 ๔๓๖ นางสาวจาริณี  บัวคํา 

 ๔๓๗ นางจารุณี  โพธิ์น้ําเที่ยง 

 ๔๓๘ นางสาวจารุวรรณ  สุริยวงค 

 ๔๓๙ นางสาวจารุวรรณ  โสภา 

 ๔๔๐ นางสาวจํานงคจิตร  ประเสริฐสุข 

 ๔๔๑ นางสาวจิณหจุฑา  ศรีบุญ 

 ๔๔๒ นางสาวจิตตจุฑา  จันทอุดร 

 ๔๔๓ นางจิตติกร  สุดสงค 

 ๔๔๔ นางจิตรดา  วันยาว 

 ๔๔๕ นางสาวจิตรดา  ศรีอุดร 

 ๔๔๖ นางจิตรลดา  ชนะหาญ 

 ๔๔๗ นางสาวจิตรลดา  ดวงใจ 

 ๔๔๘ นางสาวจิตรลดา  มาตศรี 

 ๔๔๙ นางสาวจิตรัตคา  กั้วมาลา 

 ๔๕๐ นางจิตรัตนดา  ศรีระวัตร 

 ๔๕๑ นางจิตราพันธ  จามมาตย 

 ๔๕๒ นางสาวจิตวิกา  สมใจ 

 ๔๕๓ นางสาวจิตสุภา  วงคสวรรค 

 ๔๕๔ นางสาวจินตนา  ประกายแกว 

 ๔๕๕ นางสาวจินตนา  มณีนิล 

 ๔๕๖ นางสาวจินตนา  ศรีจันทรแดง 

 ๔๕๗ นางสาวจินตนา  แสนปาง 

 ๔๕๘ นางจิรฐา  รับชวง 

 ๔๕๙ นางสาวจิรดา  แกวขาว 

 ๔๖๐ นางสาวจิรปรียา  ขันทะชา 

 ๔๖๑ นางสาวจิรภัทร  นาคแจง 

 ๔๖๒ นางสาวจิรภา  โคตะมี 

 ๔๖๓ นางสาวจิรยุพา  คันยุไล 

 ๔๖๔ นางสาวจิระประภา  ดอกพอง 

 ๔๖๕ นางสาวจิรัชญา  คงภิญโญพานิชย 

 ๔๖๖ นางจิรัชญา  แสงขาน 



 หนา   ๒๓๓ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๔๖๗ นางสาวจิรัฏฐ  ศรีหะนัลต 

 ๔๖๘ นางจิรัฐติกาล  เมธาพรธิวัฒน 

 ๔๖๙ นางจิราพร  ขันกระจาง 

 ๔๗๐ นางจิราพร  ลาทอง 

 ๔๗๑ นางจิราพร  สอนเหงา 

 ๔๗๒ นางสาวจิราพร  แสนทาว 

 ๔๗๓ นางสาวจิราภรณ  ชํานาญไพร 

 ๔๗๔ นางสาวจิราภรณ  บุญรอด 

 ๔๗๕ นางสาวจิราภรณ  ศรีวารินทร 

 ๔๗๖ นางจิราวรรณ  สุพรรณ 

 ๔๗๗ นางสาวจิลาพร  แกววันทา 

 ๔๗๘ นางจีรนันท  นวลจันทร 

 ๔๗๙ นางสาวจีรนุช  นอยตาแสง 

 ๔๘๐ นางสาวจีรวดี  อุเทนสุต 

 ๔๘๑ นางสาวจุฑาทิพย  สุขขุม 

 ๔๘๒ นางสาวจุฑามาศ  คงเขียว 

 ๔๘๓ นางสาวจุฑามาศ  บุตรตะโคตร 

 ๔๘๔ นางสาวจุฑามาศ  มินกาเซ็ม 

 ๔๘๕ นางสาวจุฑามาศ  ศักดิ์รักษ 

 ๔๘๖ นางสาวจุฑามาศ  อัศวจุฑารัตน 

 ๔๘๗ นางสาวจุฑารัตน  ใจแกลว 

 ๔๘๘ นางสาวจุฑาลักษณ  พิมพร 

 ๔๘๙ นางสาวจุติพร  นธะสนธิ์ 

 ๔๙๐ นางสาวจุรีภรณ  พันธไชย 

 ๔๙๑ นางสาวจุไรพร  ธนะวงค 

 ๔๙๒ นางสาวจุไรวรรณ  สงสุวรรณ 

 ๔๙๓ นางสาวจุฬาลักษณ  นอยตั้ง 

 ๔๙๔ นางเจมจิรา  หนูพิศ 

 ๔๙๕ นางสาวเจษฎี  หนูเพชร 

 ๔๙๖ นางสาวฉวีวรรณ  อยูเจริญ 

 ๔๙๗ นางฉัตรกาญจน  อินทรกําแหง 

 ๔๙๘ นางสาวฉัตรแกว  แจภูเขียว 

 ๔๙๙ นางสาวฉัตรรวี  นิธิศิริรัศมี 

 ๕๐๐ นางชญาดา  พระศิลชัย 

 ๕๐๑ นางสาวชญานิศ  คงแกว 

 ๕๐๒ นางสาวชญานิศ  มาลา 

 ๕๐๓ นางสาวชฎานิศ  กลัดอยู 

 ๕๐๔ นางสาวชนมนิภา  กําลังหาญ 

 ๕๐๕ นางชนัญชิดา  แกววิเศษ 

 ๕๐๖ นางสาวชนัฐกันต  ใจเทพ 

 ๕๐๗ นางชนันภรณ  วงษไทย 

 ๕๐๘ นางชบาไพร  ชินสีหา 

 ๕๐๙ นางชมพูนุช  เงินดิษฐ 

 ๕๑๐ นางสาวชมพูนุท  ทับทิมทอง 

 ๕๑๑ นางสาวชมภูนุช  แนนดี 

 ๕๑๒ นางสาวชไมพร  เพียพิมเพ่ิม 

 ๕๑๓ นางสาวชยาภัสร  สุวลักษณ 

 ๕๑๔ นางสาวชลธิชา  ชนะพล 

 ๕๑๕ นางสาวชลธิชา  ประสพสุข 

 ๕๑๖ นางสาวชลธิชา  รักคุม 



 หนา   ๒๓๔ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๕๑๗ นางสาวชลพิศุทธิ์  บัวทอง 

 ๕๑๘ นางสาวชลาลัย  ภูสีน้ํา 

 ๕๑๙ นางชลิดา  กาญจนบุตร 

 ๕๒๐ นางสาวชลิดา  สิงหล 

 ๕๒๑ นางสาวชวิศา  พ้ืนทอง 

 ๕๒๒ นางสาวชอลัดดา  ดีดนอย 

 ๕๒๓ นางสาวชัญญรัชต  ไรวินทเวคิน 

 ๕๒๔ นางสาวชาฤนี  พรหมมา 

 ๕๒๕ นางสาวชีวาพร  มาลม 

 ๕๒๖ นางสาวชุติพร  สตานนท 

 ๕๒๗ นางสาวชุติมา  สมบูรณ 

 ๕๒๘ นางสาวชุติมา  สิทธิจิรวัฒนกุล 

 ๕๒๙ นางสาวชุลีกร  อุนทยา 

 ๕๓๐ นางชุลีพร  หอมจันทร 

 ๕๓๑ นางสาวชุลีรัตน  เหลาตระกูล 

 ๕๓๒ นางสาวชูจิตร  วังราช 

 ๕๓๓ นางสาวชูศรี  แยมศรี 

 ๕๓๔ นางสาวเชษฐา  แรทอง 

 ๕๓๕ นางสาวเชาว  รํามะนา 

 ๕๓๖ นางสาวโชติมณี  แสงเกาะ 

 ๕๓๗ นางสาวซาลีมา  หลงหา 

 ๕๓๘ นางสาวแซม  ใจทัด 

 ๕๓๙ นางสาวญาณิศา  สิทธิ 

 ๕๔๐ นางฐานิดา  เถื่อนชํานาญ 

 ๕๔๑ นางสาวฐานิสรา  ศรีวะอุไร 

 ๕๔๒ นางสาวฐาปนีย  ศรีรัตนสกุลกวี 

 ๕๔๓ นางฐิติชญากร  ปานนิล 

 ๕๔๔ นางสาวฐิตินันท  ตอนโสกรี 

 ๕๔๕ นางสาวฐิติพร  ขจรกิตตินันท 

 ๕๔๖ นางสาวฐิติรัตน  ประจําถิ่น 

 ๕๔๗ นางสาวฐิติรัตน  เพียรเสร็จ 

 ๕๔๘ นางสาวณฐมน  ทีฆะโคตร 

 ๕๔๙ วาที่รอยตรีหญิง ณปภัช  สุขปอ 

 ๕๕๐ นางสาวณปภัชอร  หาญพิทักษ 

 ๕๕๑ นางสาวณพิชญา  ศิราภัทธสกุล 

 ๕๕๒ นางสาวณภัทร  ประดับศรี 

 ๕๕๓ นางณภัทร  เฟองวุฒิ 

 ๕๕๔ นางสาวณภัสนันท  ไชโย 

 ๕๕๕ นางณัชชา  วงษสุวรรณ 

 ๕๕๖ นางสาวณัชฐานันท  คลองพานิชกิจ 

 ๕๕๗ นางสาวณัชนลี  ผานิตย 

 ๕๕๘ นางสาวณัฏฐ  พิบูลยภักดิ์ 

 ๕๕๙ นางณัฏฐวรินทร  ซุยพันธ 

 ๕๖๐ นางสาวณัฏฐา  คงเอียด 

 ๕๖๑ นางณัฏฐา  ตีประเคน 

 ๕๖๒ นางสาวณัฐกฤตา  วงษเจริญ 

 ๕๖๓ นางสาวณัฐกานต  กาญจนอุดม 

 ๕๖๔ นางสาวณัฐชา  ธัญญาหาร 

 ๕๖๕ นางสาวณัฐชานันท  อังคะสี 

 ๕๖๖ นางสาวณัฐชาวดี  วันดี 



 หนา   ๒๓๕ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๕๖๗ นางณัฐฐวันท  โมราศิลป 

 ๕๖๘ นางสาวณัฐฐิญา  แสงลภ 

 ๕๖๙ นางสาวณัฐฐิรา  สถิรพูนพัฒน 

 ๕๗๐ นางสาวณัฐธกาญน  ภูมิสูง 

 ๕๗๑ นางสาวณัฐธยาน  จาจีย่ิงเจริญ 

 ๕๗๒ นางสาวณัฐนันท  ระจิตรนนท 

 ๕๗๓ นางสาวณัฐปยพร  พรมศร 

 ๕๗๔ นางสาวณัฐพร  แซตัง 

 ๕๗๕ นางสาวณัฐพร  สายศร 

 ๕๗๖ นางณัฐพร  สุมาลัย 

 ๕๗๗ นางณัฐภรณ  นรินทร 

 ๕๗๘ นางสาวณัฐยา  สุนารี 

 ๕๗๙ นางสาวณัฐยาน  กอนทอง 

 ๕๘๐ นางสาวณัฐรุจา  พุมพวง 

 ๕๘๑ นางสาวณัฐลณี  ชอนทอง 

 ๕๘๒ นางสาวณัฐวดี  เมยประโคน 

 ๕๘๓ นางสาวณัฐวรรณ  ฉัตรแสงศุภวงศ 

 ๕๘๔ นางสาวณัฐสิรยา  อนันตวรปญญา 

 ๕๘๕ นางณิชชา  อุดมทองสกุล 

 ๕๘๖ นางสาวณิชาภัทร  ผลเจริญ 

 ๕๘๗ นางสาวดรรชณี  แยมศรี 

 ๕๘๘ นางดรุณรัตน  นรินทรางกูร ณ อยุธยา 

 ๕๘๙ นางดลหทัย  ศักดิ์ชินบุตร 

 ๕๙๐ นางดวงกมล  แกวสอนทะเล 

 ๕๙๑ นางสาวดวงเดือน  หนูดวง 

 ๕๙๒ นางดวงนภา  พละดร 

 ๕๙๓ นางสาวดวงพร  มวงแกว 

 ๕๙๔ นางดวงฤทัย  ธีรมงคลสาร 

 ๕๙๕ นางสาวดะรุณี  จินดานิล 

 ๕๙๖ นางสาวดารณี  คําแหง 

 ๕๙๗ นางสาวดารณี  สีดาโชติ 

 ๕๙๘ นางดาราพร  บังอร 

 ๕๙๙ นางดารารัตน  เริ่มรอดทุกข 

 ๖๐๐ นางสาวดารารัตน  สมบัติเกิด 

 ๖๐๑ นางดาราวรรณ  ฤทธิรณ 

 ๖๐๒ นางสาวดาริน  จารุสังข 

 ๖๐๓ นางสาวดารุณี  บุตรพรม 

 ๖๐๔ นางดาวรุง  โพธิ์ศรี 

 ๖๐๕ นางสาวดาวเรือง  มาตยคําสอน 

 ๖๐๖ นางสาวเดือนเพ็ญ  เชื้อดี 

 ๖๐๗ นางสาวไดนา  บิลแสะ 

 ๖๐๘ นางสาวตีรณา  พลอยสวัสดิ์ไชย 

 ๖๐๙ นางสาวตุลยา  อุดม 

 ๖๑๐ นางเตชินี  เพ่ิมทรัพย 

 ๖๑๑ นางสาวเตือนใจ  จิตรประสงค 

 ๖๑๒ นางสาวถนอมจิตร  ตูแกว 

 ๖๑๓ นางสาวทร  ธรรมกิจ 

 ๖๑๔ นางสาวทศพร  โนนวิเศษ 

 ๖๑๕ นางสาวทศพร  อรัญรุตม 

 ๖๑๖ นางสาวทองทิพย  ตะกัน 



 หนา   ๒๓๖ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๖๑๗ นางสาวทักษพร  ชมภูราช 

 ๖๑๘ นางสาวทัดดาว  เข็มทอง 

 ๖๑๙ นางสาวทัดดาว  แซล้ิม 

 ๖๒๐ นางสาวทัตชญา  สุวรรณธรรม 

 ๖๒๑ นางทัศณีวรรณ  ราชสีห 

 ๖๒๒ นางสาวทัศนีย  ปานโทน 

 ๖๒๓ นางสาวทัศนีย  เพียรธัญญกรรม 

 ๖๒๔ นางสาวทิฆัมพร  นําระนะ 

 ๖๒๕ นางสาวทิชานันท  อนุพันธ 

 ๖๒๖ นางสาวทิพยวรรณ  นพรัตน 

 ๖๒๗ นางสาวทิพยอักษร  ศรีทิน 

 ๖๒๘ นางสาวทิพวรรณ  จุลทัศน 

 ๖๒๙ นางสาวทิวาพร  เมฆวิไลพันธ 

 ๖๓๐ นางสาวทิวาพร  วรรณชาติ 

 ๖๓๑ นางสาวเทียมแข  โคนาบาล 

 ๖๓๒ นางสาวธณัฏฐา  สุขเกษม 

 ๖๓๓ นางธนธร  ชาติแพงตา 

 ๖๓๔ นางธนพร  กิตติคุณปกรณ 

 ๖๓๕ นางธนพร  เครือวรรณ 

 ๖๓๖ นางธนพร  พลแดง 

 ๖๓๗ นางสาวธนพิชา  จํานงค 

 ๖๓๘ นางธนภร  อัชฌาศัย 

 ๖๓๙ นางธนภรณ  ญาณศักดิ์ 

 ๖๔๐ นางสาวธนัญญา  พาสวาง 

 ๖๔๑ นางธนัญญา  แยมประยูร 

 ๖๔๒ นางสาวธนาพร  ภักดีพิพัฒน 

 ๖๔๓ นางสาวธนิษฐา  ฤกษรุจิพิมล 

 ๖๔๔ นางสาวธมนพัชร  อุนจิต 

 ๖๔๕ นางสาวธมลวรรณ  ภูผาพลอย 

 ๖๔๖ นางสาวธรรมวรรณ  จันทะมัน 

 ๖๔๗ นางสาวธัญชนก  พลเย่ียม 

 ๖๔๘ นางธัญชนก  สีฟา 

 ๖๔๙ นางสาวธัญญพัสตร  แยมพินิจ 

 ๖๕๐ นางสาวธัญญลักษณ  ศิลากุล 

 ๖๕๑ นางสาวธัญญาพร  โสอุดร 

 ๖๕๒ นางสาวธัญญารัตน  ทองทิพย 

 ๖๕๓ นางสาวธัญญารัตน  อุดมคํา 

 ๖๕๔ นางสาวธัญภรณ  แซโงว 

 ๖๕๕ นางธัญวลัย  โตอดิเทพย 

 ๖๕๖ นางสาวธันยจิรา  ธนอริยะสุขทวี 

 ๖๕๗ นางสาวธันยวีร  ดวงดาว 

 ๖๕๘ นางธันยาภรณ  ไกรนรา 

 ๖๕๙ นางสาวธันวรัตน  งามวิลาศ 

 ๖๖๐ นางสาวธารินี  วงคเตปน 

 ๖๖๑ นางสาวธาวิณี  โพธาชัย 

 ๖๖๒ นางสาวธิญาดา  ธุรารัตน 

 ๖๖๓ นางสาวธิดานุช  ทรัพยมูล 

 ๖๖๔ นางสาวธิดารัตน  รูปเหมาะ 

 ๖๖๕ นางสาวธิดารัตน  แสงเผือก 

 ๖๖๖ นางสาวธิติมา  สมปญญา 



 หนา   ๒๓๗ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๖๖๗ นางธีรนาฏ  บุญทิพยภานนท 

 ๖๖๘ นางสาวธีราพร  จรวิรัตน 

 ๖๖๙ นางสาวนงคนุช  วงคเหงา 

 ๖๗๐ นางนงนุช  คูเกรียงไกร 

 ๖๗๑ นางสาวนงนุช  ฤทธิ์เต็ม 

 ๖๗๒ นางสาวนงเยาว  กันทะตั๋น 

 ๖๗๓ นางสาวนงลักษณ  เฉลิมวัตร 

 ๖๗๔ นางสาวนงลักษณ  บุญสินพรอม 

 ๖๗๕ นางสาวนพรัตน  ฤทธิ์เดช 

 ๖๗๖ นางสาวนภัสชญาพร  นาคดี 

 ๖๗๗ นางสาวนภัสสร  คลายอิ่ม 

 ๖๗๘ นางสาวนภาพร  แกวเพ็ชร 

 ๖๗๙ นางนภาพร  รัตนนิธาน 

 ๖๘๐ นางสาวนภาลัย  ภูนอก 

 ๖๘๑ นางสาวนภาวรรณ  ขันประกอบ 

 ๖๘๒ นางสาวนรเศรษฐ  สุวรรณอําไพ 

 ๖๘๓ นางสาวนราพร  บุร ี

 ๖๘๔ นางสาวนราวดี  นิกาญจนกุล 

 ๖๘๕ นางนริศรา  คําสุข 

 ๖๘๖ นางสาวนริศรา  เสสภักดี 

 ๖๘๗ นางสาวนรีศิลป  โสดาภักดิ์ 

 ๖๘๘ นางสาวนฤมล  เพ็ชรสันทัด 

 ๖๘๙ นางสาวนฤมล  มาตยแทน 

 ๖๙๐ นางสาวนฤมล  ศรีบวรประภาส 

 ๖๙๑ นางสาวนลินทิพย  พิมพจอง 

 ๖๙๒ นางสาวนลินรัตน  มุสิกา 

 ๖๙๓ นางสาวนวรัตน  สดทองคํา 

 ๖๙๔ นางนวลนภา  สุวรรณทวี 

 ๖๙๕ นางสาวนวลนิตย  วรพันธ 

 ๖๙๖ นางสาวนัชรากรณ  คําพรรษา 

 ๖๙๗ นางสาวนัตสวีร  ทานไธสง 

 ๖๙๘ นางสาวนัทธากาญจน  แซโงว 

 ๖๙๙ นางสาวนัทยา  พลพิทักษ 

 ๗๐๐ นางนันตยา  สุขจินดาเสถียร 

 ๗๐๑ นางสาวนันทนภัส  เลิศลํ้าธนินรัฐ 

 ๗๐๒ นางสาวนันทนภัส  สดไธสง 

 ๗๐๓ นางนันทนา  กกไธสง 

 ๗๐๔ นางสาวนันทนา  ศรีประไหม 

 ๗๐๕ นางสาวนันทนา  สายโรจน 

 ๗๐๖ นางสาวนันทนากรณ  หุนศรี 

 ๗๐๗ นางนันทพร  ไวปรีช ี

 ๗๐๘ นางสาวนันทวดี  รอดทอง 

 ๗๐๙ นางสาวนันทวัน  ขยันสะการ 

 ๗๑๐ นางสาวนันทาวดี  จันทรนอก 

 ๗๑๑ นางสาวนันทิดา  กาศสกุล 

 ๗๑๒ นางสาวนันธิรา  แกนทองหลาง 

 ๗๑๓ นางสาวนาถยา  ถึงโภค 

 ๗๑๔ นางสาวนาริน  พรหมทอง 

 ๗๑๕ นางสาวนารี  โยธานันท 

 ๗๑๖ นางสาวนารีรัตน  เจริญเดช 



 หนา   ๒๓๘ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๗๑๗ นางนารีรัตน  เพชรคง 

 ๗๑๘ นางสาวน้ําทิพย  เปรมปรู 

 ๗๑๙ นางน้ําทิพย  โหงออน 

 ๗๒๐ นางน้ําผ้ึง  ธาตุศรี 

 ๗๒๑ นางสาวน้ําฝน  โดดจันทึก 

 ๗๒๒ นางสาวน้ําเพชร  เกษทองมา 

 ๗๒๓ นางนิจจิรา  ชัชรินทรกุล 

 ๗๒๔ นางสาวนิชนันท  จะมณี 

 ๗๒๕ นางสาวนิชานันท  พลตาล 

 ๗๒๖ นางนิชาพร  กางเนตร 

 ๗๒๗ นางสาวนิชาภา  ทุนเพ่ิม 

 ๗๒๘ นางสาวนิตยา  จีนโสภา 

 ๗๒๙ นางนิตยา  ชนภักดี 

 ๗๓๐ นางสาวนิตยา  บุญพิมล 

 ๗๓๑ นางนิตยา  ศรีคํา 

 ๗๓๒ นางนิติญา  ส่ิวไธสง 

 ๗๓๓ นางสาวนิภาพร  บัวเทศ 

 ๗๓๔ นางสาวนิภาพร  บุรมย 

 ๗๓๕ นางนิภาพร  พูนสินวิวัฒน 

 ๗๓๖ นางสาวนิภาพร  ระดาฤทธิ์ 

 ๗๓๗ นางนิ่มนภา  พันธทอง 

 ๗๓๘ นางสาวนิรมล  ภูประเสริฐ 

 ๗๓๙ นางนิรัชรา  จันทะโสม 

 ๗๔๐ นางสาวนิรัน  คนขยัน 

 ๗๔๑ นางสาวนิลญา  มาศิกานต 

 ๗๔๒ นางสาวนิศาชล  ใจหนัก 

 ๗๔๓ นางสาวนิศานาถ  ธรรมวิเศษ 

 ๗๔๔ นางนิศารัตน  การินทร 

 ๗๔๕ นางสาวนิษฐา  สุขสาร 

 ๗๔๖ นางสาวนิษารัตน  บุญมาคํา 

 ๗๔๗ นางสาวนุจรี  ไชยรัตน 

 ๗๔๘ นางสาวนุจรี  เหล็กสกุล 

 ๗๔๙ นางสาวนุจรีย  กันยาประสิทธิ์ 

 ๗๕๐ นางสาวนุชจรีพร  นงคเศษ 

 ๗๕๑ นางสาวนุชจีวรรณ  บัวดอก 

 ๗๕๒ นางสาวนุชบา  นิ่มคุม 

 ๗๕๓ นางสาวนุชรา  สายสุด 

 ๗๕๔ นางสาวนุชรี  ภูมิพัฒน 

 ๗๕๕ นางสาวนุรไอนี  สุหลง 

 ๗๕๖ นางสาวนุสรา  พูลสุด 

 ๗๕๗ นางสาวเนตรนภา  เจตนจํานงค 

 ๗๕๘ นางสาวเนตรนภา  เผดิมผดุงตระกูล 

 ๗๕๙ นางสาวเนตรนะภา  กล่ินดวง 

 ๗๖๐ นางสาวเนาวรัตน  ฝายเทศ 

 ๗๖๑ นางสาวเนืองนิตย  จอยประดิษฐ 

 ๗๖๒ นางสาวบงกช  ณ ถลาง 

 ๗๖๓ นางบังอร  หอมกระทุม 

 ๗๖๔ นางบัญชรจิต  ไชยพันโท 

 ๗๖๕ นางสาวบุญฑริกา  ภูผาลี 

 ๗๖๖ นางบุญถม  ชัยรัตนาอาภรณ 



 หนา   ๒๓๙ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๗๖๗ นางสาวบุญทา  กันพัน 

 ๗๖๘ นางสาวบุญลอม  ปดพลงาม 

 ๗๖๙ นางสาวบุณิกา  พวงสุวรรณ 

 ๗๗๐ นางสาวบุปผกาวรรณ  โพธิอําพล 

 ๗๗๑ นางบุปผา  ไหวพริบ 

 ๗๗๒ นางสาวบุษกร  ทาไธสง 

 ๗๗๓ นางสาวบุษกร  มอญใหม 

 ๗๗๔ นางสาวบุษบา  วุฒิสาร 

 ๗๗๕ นางสาวบุษบา  แหวนหลอ 

 ๗๗๖ นางสาวบุษราคัม  วิทิตานุภาพ 

 ๗๗๗ วาที่รอยตรีหญิง เบญจมาพร  โจมกัน 

 ๗๗๘ นางสาวเบญจวรรณ  จะดี 

 ๗๗๙ นางสาวเบญจวรรณ  ชอชู 

 ๗๘๐ นางสาวเบญจวรรณ  แสนกลา 

 ๗๘๑ นางสาวปฏิญญารัตน  พรหมศรีสวัสดิ์ 

 ๗๘๒ นางสาวปฐมาพร  ย่ิงยวด 

 ๗๘๓ นางสาวปณิธี  หนูนอย 

 ๗๘๔ นางสาวปนัดดา  จันทรชื่น 

 ๗๘๕ นางสาวปนัดดา  มะณีโชติ 

 ๗๘๖ นางสาวปพิชฌาณ  บุญมี 

 ๗๘๗ นางสาวปภาวรินท  คีรีกุลเสนา 

 ๗๘๘ นางสาวปภิญญา  ศรีเคลือบ 

 ๗๘๙ นางสาวปรมาภรณ  แสงศรี 

 ๗๙๐ นางสาวประกอบกิจ  เรืองใจ 

 ๗๙๑ นางสาวประกายเพชร  บุญเกิด 

 ๗๙๒ นางสาวประดับดาว  คําสมัย 

 ๗๙๓ นางประทุม  โสวภาค 

 ๗๙๔ นางสาวประพิณ  นิยมวงค 

 ๗๙๕ นางสาวประไพพรรณ  ครัวสูงเนิน 

 ๗๙๖ นางประภัสสร  เดือนฉาย 

 ๗๙๗ นางประภัสสร  พานิชโพธิ์ 

 ๗๙๘ นางสาวประภาภรณ  เถาแกว 

 ๗๙๙ นางสาวประภาสิริ  พุมเพชร 

 ๘๐๐ นางสาวประยูร  โคษาราช 

 ๘๐๑ นางสาวประวีณา  สุวรรณราช 

 ๘๐๒ นางสาวปรัชธนา  บุนนาค 

 ๘๐๓ นางสาวปราณี  จันทรแมน 

 ๘๐๔ นางสาวปราณี  แจมใส 

 ๘๐๕ นางสาวปราณี  ดินดํา 

 ๘๐๖ นางปราณี  ภะวะภูทะ 

 ๘๐๗ นางสาวปราณี  สวางชล 

 ๘๐๘ นางสาวปราณี  แสงนนท 

 ๘๐๙ นางสาวปรารถนา  พลหา 

 ๘๑๐ นางสาวปริญา  จินดา 

 ๘๑๑ นางปริฐา  จันทรกระจาง 

 ๘๑๒ นางสาวปริยานุช  วงศภาคํา 

 ๘๑๓ นางสาวปริยาภัทร  มีศรีโทโคตร 

 ๘๑๔ นางสาวปริยาภัทร  สมจิต 

 ๘๑๕ นางสาวปรียากร  พยุงตน 

 ๘๑๖ นางปรียาจิต  แยงขจร 



 หนา   ๒๔๐ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๘๑๗ นางสาวปรียาดา  ชัยโย 

 ๘๑๘ นางสาวปรียาพันธุ  นีละไพจิตร 

 ๘๑๙ นางสาวปรุงฉัตร  อินบุตรดี 

 ๘๒๐ นางสาวปวริศา  พรมพิทักษ 

 ๘๒๑ นางสาวปวีณา  บุงหวาย 

 ๘๒๒ นางสาวปวีณา  ประพาพันธ 

 ๘๒๓ นางสาวปวีณา  เรงรุด 

 ๘๒๔ นางสาวปอรรัชม  ศรีนามะ 

 ๘๒๕ นางสาวปณฑิตา  สุวรรณวงศ 

 ๘๒๖ นางสาวปณนรัตน  แสงอน 

 ๘๒๗ นางสาวปณนัชญา  รามัญจิตร 

 ๘๒๘ นางปทมา  มะลิวัลย 

 ๘๒๙ นางสาวปทมา  สายจันทร 

 ๘๓๐ นางสาวปทมาพร  ตาใคร 

 ๘๓๑ นางสาวปาณิสรา  หนูวงศ 

 ๘๓๒ นางสาวปานตา  สีฟา 

 ๘๓๓ นางสาวปารณีย  ทุมพร 

 ๘๓๔ นางสาวปาริฉัตร  พลปถพี 

 ๘๓๕ นางสาวปาริฉัตร  หอมศิลป 

 ๘๓๖ นางสาวปาริชาต  ปุงคานนท 

 ๘๓๗ นางสาวปาริชาต  สาระธรรม 

 ๘๓๘ นางสาวปาริชาต  สูงงาม 

 ๘๓๙ นางสาวปาลิตา  แปรงขุนทด 

 ๘๔๐ นางสาวปติ  ชุมแชม 

 ๘๔๑ นางสาวปนณิชา  ปรีด ี

 ๘๔๒ นางสาวปนประภาภรณ  กุลสุวรรณ 

 ๘๔๓ นางสาวปยฉัตร  ศรีวิไล 

 ๘๔๔ นางสาวปยณัฏฐา  จันทะพันธ 

 ๘๔๕ นางสาวปยธิดา  มะโรงฤทธิ์ 

 ๘๔๖ นางสาวปยนุช  เกตุแกว 

 ๘๔๗ นางสาวปยวรรณ  ลักขษร 

 ๘๔๘ นางสาวปยะนุช  บัวละคร 

 ๘๔๙ นางปยะมาศ  คงทน 

 ๘๕๐ นางสาวปยะวรรณ  แวววรรณจิตต 

 ๘๕๑ นางสาวปยารัตน  ลงรัมย 

 ๘๕๒ นางสาวปุญชรัสมิ์  ณัฎฐธนานนท 

 ๘๕๓ นางสาวปุณฑริกา  สังขเทศ 

 ๘๕๔ นางสาวปุณณดา  หลามาชน 

 ๘๕๕ นางสาวปุณรภัส  แพงคํา 

 ๘๕๖ นางสาวปุณิกา  สุขศรี 

 ๘๕๗ นางสาวเปรมฤดี  นามเทพา 

 ๘๕๘ นางสาวเปรมฤดี  มูลลี 

 ๘๕๙ นางสาวแปงพิมพ  ประเทืองผล 

 ๘๖๐ นางผองศรี  พละศักดิ์ 

 ๘๖๑ นางสาวผุสชนี  ปญญา 

 ๘๖๒ นางสาวผุสดี  ทองชมภู 

 ๘๖๓ นางสาวพจณิชา  ฟากเซ 

 ๘๖๔ นางพชรทัดชา  กาญจนรุง 

 ๘๖๕ นางสาวพชรวลี  จงสมจิตต 

 ๘๖๖ นางสาวพณัฐฎา  อุมเขียว 



 หนา   ๒๔๑ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๘๖๗ นางสาวพนิดา  ปากชํานิ 

 ๘๖๘ นางสาวพรทิพย  เฉยชมโฉม 

 ๘๖๙ นางสาวพรทิพย  ทวีผล 

 ๘๗๐ นางพรทิพย  วนวาล 

 ๘๗๑ นางสาวพรทิพย  เอมเจริญ 

 ๘๗๒ นางสาวพรธีรา  แสงสวาง 

 ๘๗๓ นางสาวพรธีรา  อุณหัง 

 ๘๗๔ นางพรปวีณ  จิตติเวทยกุล 

 ๘๗๕ นางสาวพรพรรณ  กุลสุวรรณ 

 ๘๗๖ นางสาวพรพรรณ  คงยา 

 ๘๗๗ นางสาวพรพรรณ  โยธาธรรม 

 ๘๗๘ นางพรพิมล  แกวแดง 

 ๘๗๙ นางสาวพรพิมล  คลายสุบรรณ 

 ๘๘๐ นางสาวพรพิมล  คีรีสูงเนิน 

 ๘๘๑ นางพรเพ็ญ  ศุภศรี 

 ๘๘๒ นางสาวพรรณทิพย  ชื่นใจ 

 ๘๘๓ นางสาวพรรณทิพย  แสนลาด 

 ๘๘๔ นางสาวพรรณนิกา  ฉุยฉาย 

 ๘๘๕ นางสาวพรรณภา  วังแกวหิรัญ 

 ๘๘๖ นางสาวพรรณรัตน  บุญมานนท 

 ๘๘๗ นางสาวพรรณรัตน  มะลิซอน 

 ๘๘๘ นางสาวพรรณวรท  พุทธา 

 ๘๘๙ นางพรรธิภา  แกวดอก 

 ๘๙๐ นางสาวพรรวษา  ประพากรณ 

 ๘๙๑ นางสาวพรรษา  พากเพียร 

 ๘๙๒ นางพรวิภา  วรรณศิลป 

 ๘๙๓ นางสาวพรหมภัสสร  เมษาดี 

 ๘๙๔ นางสาวพรีมใจ  กลาเกิด 

 ๘๙๕ นางสาวพวงเงิน  ราชบุรี 

 ๘๙๖ นางพวงเพชร  วุฒิชัย 

 ๘๙๗ นางสาวพศิตา  รูปสูง 

 ๘๙๘ นางสาวพัชญภิญญา  ปฏิรูปา 

 ๘๙๙ นางสาวพัชยา  นันทเศรษฐศิริ 

 ๙๐๐ นางสาวพัชร  กานจักร 

 ๙๐๑ นางพัชรพร  แสนวงษ 

 ๙๐๒ นางสาวพัชรา  แกวกัลยา 

 ๙๐๓ นางสาวพัชรา  อวนแพง 

 ๙๐๔ นางสาวพัชรา  อินทรกอง 

 ๙๐๕ นางสาวพัชราภรณ  รัตนโสภา 

 ๙๐๖ นางสาวพัชราภรณ  ศิรินอก 

 ๙๐๗ นางพัชราภรณ  แสงกงพลี 

 ๙๐๘ นางสาวพัชราวดี  ประกอบมิตร 

 ๙๐๙ นางสาวพัชราวดี  แสนโคตร 

 ๙๑๐ นางสาวพัชรินทร  ตะนัยศรี 

 ๙๑๑ นางพัชรินทร  ราชโส 

 ๙๑๒ นางพัชรินทร  หงษทอง 

 ๙๑๓ นางสาวพัชรี  จันสําโรง 

 ๙๑๔ นางสาวพัชรี  ปดชาพงษ 

 ๙๑๕ นางสาวพัชรี  ผลาหาญ 

 ๙๑๖ นางพัชรี  พ่ึงแพง 
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 ๙๑๗ นางสาวพัชรียา  สุขขารมย 

 ๙๑๘ นางสาวพัฒนณรี  ลีวิวัฒนโชต 

 ๙๑๙ นางสาวพัทธมน  เกาะประเสริฐ 

 ๙๒๐ นางสาวพัทธิรา  เสนาทอง 

 ๙๒๑ นางพันทิพา  ขวัญบุญจันทร 

 ๙๒๒ นางสาวพิกุล  สุจา 

 ๙๒๓ นางสาวพิชชานันท  พชรสุทธวัฒน 

 ๙๒๔ นางสาวพิชญา  บุญมาภิ 

 ๙๒๕ นางสาวพิชญาภา  รตะพันธุ 

 ๙๒๖ นางสาวพิชา  สรางนอก 

 ๙๒๗ นางสาวพิชามญชุ  จันทา 

 ๙๒๘ นางพิทยา  ยอดแกว 

 ๙๒๙ นางสาวพิภัทรา  สุวรรณะ 

 ๙๓๐ นางสาวพิมพใจ  จันทรจาย 

 ๙๓๑ นางสาวพิมพนภัส  ไชยวงค 

 ๙๓๒ นางสาวพิมพนลิน  พวงเพ็ชร 

 ๙๓๓ นางสาวพิมพประภา  บุญประเสริฐ 

 ๙๓๔ นางพิมพพรรณ  ชัยสุรินทร 

 ๙๓๕ นางสาวพิมพพิชชา  สุจินพรัหม 

 ๙๓๖ นางสาวพิมพมาดา  สิมมา 

 ๙๓๗ นางสาวพิมพร  คําภูมี 

 ๙๓๘ นางสาวพิมพวิสาข  ผูภักดี 

 ๙๓๙ นางสาวพิมพา  บัณฑิต 

 ๙๔๐ นางสาวพิมพาภรณ  ปดตังทานัง 

 ๙๔๑ นางสาวพิราวรรณ  ตอพันธ 

 ๙๔๒ นางสาวพิไลวรรณ  วงศพิมล 

 ๙๔๓ นางพิสมัย  จิตรเจริญ 

 ๙๔๔ นางสาวพีรกานต  แซออ 

 ๙๔๕ นางสาวพุมพวง  เทศนไธสง 

 ๙๔๖ นางเพชรดา  รอดชม 

 ๙๔๗ นางสาวเพชรพร  ขําเนียม 

 ๙๔๘ นางเพชราวรรณ  การสมพจน 

 ๙๔๙ นางสาวเพ็ญประภา  ชนะบุญ 

 ๙๕๐ นางสาวเพ็ญพักตร  พรมดีราช 

 ๙๕๑ นางสาวเพ็ญศิริ  จันโทริ 

 ๙๕๒ นางสาวเพียงฟา  แกวเขียว 

 ๙๕๓ นางสาวเพียงอรุณ  ขัติยนนท 

 ๙๕๔ นางสาวแพรทอง  ภูแชมโชติ 

 ๙๕๕ นางสาวแพรวดี  ปกเขลาโพธิ์ 

 ๙๕๖ นางสาวแพรวพรรณ  ติใหม 

 ๙๕๗ นางไพจิตร  นาคแสง 

 ๙๕๘ นางสาวไพวัลย  ปนะการัง 

 ๙๕๙ นางสาวฟาตีเมาะ  เจะโซะ 

 ๙๖๐ นางภคพร  พรบัวลา 

 ๙๖๑ นางสาวภคพร  พัฒนโชติ 

 ๙๖๒ นางสาวภรณพิชชา  รสชุม 

 ๙๖๓ นางภัคจิรา  สกุลณี 

 ๙๖๔ นางสาวภัชษนัญฑ  บุดดา 

 ๙๖๕ นางภัทรนิชา  วิเศษนคร 

 ๙๖๖ นางสาวภัทรภร  เลิศรัตน 



 หนา   ๒๔๓ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๙๖๗ นางสาวภัทรลักษณ  ตรีรัตนชวลิต 

 ๙๖๘ นางภัทรสุดา  ถุงเสน 

 ๙๖๙ นางภัทราภรณ  คะเรรัมย 

 ๙๗๐ นางสาวภัทริกา  ยานเสถียร 

 ๙๗๑ นางสาวภัศรา  สิงหทอง 

 ๙๗๒ นางสาวภัสรานันท  ยังศิริ 

 ๙๗๓ นางภาณุมาศ  วงศคําจันทร 

 ๙๗๔ นางสาวภานุมาศ  สงาเนตรเพชร 

 ๙๗๕ นางภารวี  เปล่ียนชื่น 

 ๙๗๖ นางสาวภาวิณี  สืบสวน 

 ๙๗๗ นางสาวภิญญา  ภูหวดนอย 

 ๙๗๘ นางสาวภิญตา  เฉลิมบุญ 

 ๙๗๙ นางมณฑามารถ  ออนสําลี 

 ๙๘๐ นางมณฑิรา  ดีรัศมี 

 ๙๘๑ นางสาวมณีรัตน  กลวยกลาง 

 ๙๘๒ นางสาวมณีรัตน  ขวัญแกว 

 ๙๘๓ นางสาวมณีรัตน  ทั่งศรี 

 ๙๘๔ นางมณีรัตน  ธานีเนียม 

 ๙๘๕ นางสาวมณีรัตน  เรือนกอน 

 ๙๘๖ นางสาวมนัสนันท  เดชอภิสิทธิ์ 

 ๙๘๗ นางสาวมนิกา  จอมคําสิงห 

 ๙๘๘ นางสาวมยุรา  คลองดี 

 ๙๘๙ นางสาวมยุรา  วาเหลา 

 ๙๙๐ นางสาวมยุรี  จันทประสาร 

 ๙๙๑ นางสาวมยุรี  ชอสลิด 

 ๙๙๒ นางสาวมยุรี  ถนอมสัตย 

 ๙๙๓ นางสาวมลฤดี  ทวนไธสง 

 ๙๙๔ นางสาวมลฤดี  อินธิราช 

 ๙๙๕ นางสาวมะยุรี  ศรีหาบุญมา 

 ๙๙๖ นางมะลิวรรณ  ขําอาจ 

 ๙๙๗ นางสาวมะลิวรรณ  เรียมศรี 

 ๙๙๘ นางสาวมาณิภา  พานจําลอง 

 ๙๙๙ นางสาวมาติกา  สวางภพ 

 ๑๐๐๐ นางสาวมานิตา  ลํ่าสัน 

 ๑๐๐๑ นางมาริสา  พันเปรม 

 ๑๐๐๒ นางมาลิกา  สุขใจ 

 ๑๐๐๓ นางสาวมาลี  นุชนุม 

 ๑๐๐๔ นางมาไล  ศรีเอี่ยม 

 ๑๐๐๕ นางสาวมีนา  ใจงาม 

 ๑๐๐๖ นางสาวมุกดา  สกุลโพน 

 ๑๐๐๗ นางสาวมุจลินท  ไผทองคํา 

 ๑๐๐๘ นางสาวมุฑิตา  คุมนาเรียง 

 ๑๐๐๙ นางสาวมุทิตา  ธิมาชัย 

 ๑๐๑๐ นางเมธวี  ทนันชัย 

 ๑๐๑๑ นางสาวยินดี  เผยกลาง 

 ๑๐๑๒ นางยุคลธร  นอยจาด 

 ๑๐๑๓ นางสาวยุพรรณี  มูลดับ 

 ๑๐๑๔ นางสาวยุพา  ดงตะใน 

 ๑๐๑๕ นางสาวยุพา  ศรีนิล 

 ๑๐๑๖ นางสาวยุพารัตน  อัครจักร 



 หนา   ๒๔๔ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๑๐๑๗ นางสาวยุพาวรรณ  จันชาย 

 ๑๐๑๘ นางยุพิน  พ้ืนชมภู 

 ๑๐๑๙ นางสาวยุพิน  สังขขาว 

 ๑๐๒๐ นางสาวยุภา  บุญมา 

 ๑๐๒๑ นางยูไวนะ  พ่ึงและ 

 ๑๐๒๒ นางสาวเยาวรัตน  ศรีภักดี 

 ๑๐๒๓ นางสาวเยาวลักษณ  โกยตัน 

 ๑๐๒๔ นางเยาวลักษณ  รัตนสงา 

 ๑๐๒๕ นางสาวรจนา  ผาลายทอง 

 ๑๐๒๖ นางสาวรจนา  สีสงคราม 

 ๑๐๒๗ นางสาวรชิตา  วรัตถธนพิตญ 

 ๑๐๒๘ นางรดามณี  ผิวขํา 

 ๑๐๒๙ นางสาวรติรส  สีน้ําเงิน 

 ๑๐๓๐ นางสาวรภัทภร  พนมศักดิ์ 

 ๑๐๓๑ นางสาวรภัสศา  ขายม 

 ๑๐๓๒ นางสาวรวิกานต  ตาลพวง 

 ๑๐๓๓ นางสาวรวิวรรณ  ทองทาสี 

 ๑๐๓๔ นางรวิวรรณ  ศรีสุนนท 

 ๑๐๓๕ นางรวิษฎา  ถันทอง 

 ๑๐๓๖ นางสาวรวีวรรณ  รุงโรจน 

 ๑๐๓๗ นางสาวรสสุคนธ  ทวมโสภา 

 ๑๐๓๘ นางสาวรสสุคนธ  ทองอิ่ม 

 ๑๐๓๙ นางสาวระพีพรรณ  โพธิ์งาม 

 ๑๐๔๐ นางสาวรังสิมา  ฉิมเรือง 

 ๑๐๔๑ นางสาวรัชชาสร  เกงกลา 

 ๑๐๔๒ นางสาวรัชฎาพร  พลขอนแกน 

 ๑๐๔๓ นางสาวรัชฎาภรณ  คําอราม 

 ๑๐๔๔ นางสาวรัชฎาภรณ  ซารัมย 

 ๑๐๔๕ นางรัชดา  บุญชู 

 ๑๐๔๖ นางรัชนี  มงคลบุญเลิศ 

 ๑๐๔๗ นางรัชนี  มากชุมโค 

 ๑๐๔๘ นางสาวรัชนี  มุงวัฒนกุล 

 ๑๐๔๙ นางสาวรัชนีกร  กาวัน 

 ๑๐๕๐ นางสาวรัชนีกร  นาคอาย 

 ๑๐๕๑ นางสาวรัชนีกร  ละอองทอง 

 ๑๐๕๒ นางสาวรัชนีวรรณ  ชาลีเปรี่ยม 

 ๑๐๕๓ นางสาวรัชพร  ยอดสวาสดิ์ 

 ๑๐๕๔ นางสาวรัตติกาล  สีคํา 

 ๑๐๕๕ นางสาวรัตนา  ชูชอ 

 ๑๐๕๖ นางรัตนา  ภูลนแกว 

 ๑๐๕๗ นางรัตนา  สุขสําราญ 

 ๑๐๕๘ นางสาวรัตนา  อินตะรักษา 

 ๑๐๕๙ นางรัตนากร  โพธิ์สุวรรณพร 

 ๑๐๖๐ นางสาวรัตนาพร  ดลสวาง 

 ๑๐๖๑ นางสาวรัตนาพร  ย้ิมสาระ 

 ๑๐๖๒ นางสาวรัตนาภรณ  ใจมูล 

 ๑๐๖๓ นางรัตนาภรณ  ถิรวงศวรรณ 

 ๑๐๖๔ นางสาวรัตนาภรณ  แพงนอย 

 ๑๐๖๕ นางสาวรัตนาภรณ  มามีใย 

 ๑๐๖๖ นางรัศมี  ปญยาง 



 หนา   ๒๔๕ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๑๐๖๗ นางราตรี  อมรคุณ 

 ๑๐๖๘ นางสาวรําพัน  จําปาศรี 

 ๑๐๖๙ นางรําไพ  บุญทองออน 

 ๑๐๗๐ นางรินดา  บินมา 

 ๑๐๗๑ นางรุงกานต  ลานแดง 

 ๑๐๗๒ นางสาวรุงทิวา  จันจอม 

 ๑๐๗๓ นางสาวรุงนภา  พ้ืนผา 

 ๑๐๗๔ นางรุงเรือง  ไตรณรงค 

 ๑๐๗๕ นางรุงอรุณ  ศรีเพียงจันทร 

 ๑๐๗๖ นางสาวรุจิรา  พิมพแสง 

 ๑๐๗๗ นางรุจิรา  ภูเหิร 

 ๑๐๗๘ นางสาวเรืองพิชา  เดชปภัช 

 ๑๐๗๙ นางสาวฤดี  รอดชมภู 

 ๑๐๘๐ นางสาวฤทัยรัตน  ไวยศิลป 

 ๑๐๘๑ นางสาวลฎาภา  วงศธนิกกุล 

 ๑๐๘๒ นางลลิตพรรณ  เกล้ียงรส 

 ๑๐๘๓ นางสาวละมุล  นามบุตรดี 

 ๑๐๘๔ นางละไมพร  พูลเมือง 

 ๑๐๘๕ นางสาวลักขณาวงษ  พุฒพันธ 

 ๑๐๘๖ นางลักษณาวดี  กิ่งพรมภู 

 ๑๐๘๗ นางสาวลักษมี  เรืองศุข 

 ๑๐๘๘ นางสาวลัดดา  เจริญสุข 

 ๑๐๘๙ นางสาวลัดดา  มาลัย 

 ๑๐๙๐ นางสาวลัดดาวัลย  ประดิษฐเขียน 

 ๑๐๙๑ นางสาวลําพูล  ไหมพรม 

 ๑๐๙๒ นางสาววชิราภรณ  สอนประเทศ 

 ๑๐๙๓ นางสาววนาลี  ชื่นอารมณ 

 ๑๐๙๔ วาที่รอยตรีหญิง วนิดา  พัฒเพ็ง 

 ๑๐๙๕ นางสาววนิดา  โภคพันธ 

 ๑๐๙๖ นางสาววนิษฐา  เหลืออรุณ 

 ๑๐๙๗ นางวรณิชชา  ภูงามดี 

 ๑๐๙๘ นางสาววรรณกร  กาศเกษม 

 ๑๐๙๙ นางสาววรรณภา  เชื้อนอย 

 ๑๑๐๐ นางสาววรรณภา  เชื้ออรัญ 

 ๑๑๐๑ นางวรรณภา  นิรภัย 

 ๑๑๐๒ นางสาววรรณภา  ประดับเสริฐ 

 ๑๑๐๓ นางสาววรรณลดา  หวยกัญจน 

 ๑๑๐๔ นางสาววรรณละภา  โตแดง 

 ๑๑๐๕ นางสาววรรณวลี  จิตรจักษ 

 ๑๑๐๖ นางสาววรรณวิภา  ไกรนอก 

 ๑๑๐๗ นางสาววรรณวิภา  สิงหเชื้อ 

 ๑๑๐๘ นางสาววรรณศรี  ศักดิ์รัมย 

 ๑๑๐๙ นางสาววรัญญา  คําสา 

 ๑๑๑๐ นางวรัญญา  เดชวงษา 

 ๑๑๑๑ นางวรัฏฐา  มุขรักษ 

 ๑๑๑๒ นางสาววรัทยา  สาโรจน 

 ๑๑๑๓ นางสาววรัศกมล  วงษทรัพย 

 ๑๑๑๔ นางวรางคณา  บุญเลิศ 

 ๑๑๑๕ นางสาววราพร  ขันแกว 

 ๑๑๑๖ นางวราพร  บุบผาสังข 



 หนา   ๒๔๖ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๑๑๑๗ นางวราพร  มงคล 

 ๑๑๑๘ นางสาววราภรณ  นอยศิริ 

 ๑๑๑๙ นางสาววราภรณ  วัดโส 

 ๑๑๒๐ นางสาววรารัตน  สีหบัณฑ 

 ๑๑๒๑ นางสาววราลี  ภูลสวัสดิ์ 

 ๑๑๒๒ นางสาววริศรา  ฉิมมา 

 ๑๑๒๓ นางสาววริษฐา  เงินมาอยู 

 ๑๑๒๔ นางสาววริสา  วองวิชญกร 

 ๑๑๒๕ นางสาววลัยภรณ  เกตุวงษา 

 ๑๑๒๖ นางสาววลัยภรณ  ยอดกุศล 

 ๑๑๒๗ นางสาววลัยรัตน  ชํานาญ 

 ๑๑๒๘ นางสาววลิดา  จารึกสถิตยวงศ 

 ๑๑๒๙ นางสาววสุนทรา  แจกเกาะ 

 ๑๑๓๐ นางสาววัชราภรณ  สุวรรณไตร 

 ๑๑๓๑ นางสาววัชริยา  สายแกว 

 ๑๑๓๒ นางสาววชัรีญา  คําฝอย 

 ๑๑๓๓ นางวัฒนา  บุญใส 

 ๑๑๓๔ นางสาววันดี  เมฆลอย 

 ๑๑๓๕ นางสาววันดี  อํามาตยเอก 

 ๑๑๓๖ นางสาววันทนา  จันตา 

 ๑๑๓๗ นางสาววันนา  โคฮาด 

 ๑๑๓๘ นางวันเพ็ญ  ศรีคิรินทร 

 ๑๑๓๙ นางสาววันเพ็ญ  สารสุวรรณ 

 ๑๑๔๐ นางวันวิษา  ทวีศักดิ์ 

 ๑๑๔๑ นางสาววันวิสาข  เซ็มมุกดา 

 ๑๑๔๒ นางวาณีย  กระจาง 

 ๑๑๔๓ นางสาววาทินี  อินตะยอด 

 ๑๑๔๔ นางสาววารุณี  เตชะ 

 ๑๑๔๕ นางวารุณี  สีปสสา 

 ๑๑๔๖ นางสาววารุณีย  ปานกรด 

 ๑๑๔๗ นางสาววาสนา  แกวอาสา 

 ๑๑๔๘ นางสาววาสนา  ครูสําโรง 

 ๑๑๔๙ นางสาววาสนา  ใครอยูสุข 

 ๑๑๕๐ นางสาววาสนา  ใจรักเรียน 

 ๑๑๕๑ นางสาววาสนา  บุญมาก 

 ๑๑๕๒ นางสาววาสนา  ศรีระดา 

 ๑๑๕๓ นางวาสนา  หองสวัสดิ์ 

 ๑๑๕๔ นางสาววาสนา  เหมาะชาติ 

 ๑๑๕๕ นางสาววิจิตรา  เกตุนาค 

 ๑๑๕๖ นางสาววิชิดา  แยมศรี 

 ๑๑๕๗ นางวิชุตา  ตานะ 

 ๑๑๕๘ นางสาววิญดา  สุริยะ 

 ๑๑๕๙ นางสาววิภา  มะลิวัลย 

 ๑๑๖๐ นางสาววิภาจรี  ทีแสงแดง 

 ๑๑๖๑ นางสาววิภาดา  กูลรัตน 

 ๑๑๖๒ นางสาววิภาพร  แกวสมุทร 

 ๑๑๖๓ นางสาววิภาพร  ปอมกระโทก 

 ๑๑๖๔ นางสาววิภาภรณ  ยอดยศ 

 ๑๑๖๕ นางสาววิภารัตน  ชนชนะกุล 

 ๑๑๖๖ นางสาววิภารัตน  ชุมภู 



 หนา   ๒๔๗ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๑๑๖๗ นางสาววิภารัตน  เนินเขา 

 ๑๑๖๘ นางสาววิภารัตน  แสนกลา 

 ๑๑๖๙ นางสาววิภาลักษณ  อาจวิชัย 

 ๑๑๗๐ นางสาววิภาวรรณ  รัตโน 

 ๑๑๗๑ นางสาววิภาวรรณ  แหลมทอง 

 ๑๑๗๒ นางสาววิมนรัตน  เรืองสวัสดิ์ 

 ๑๑๗๓ นางสาววิมล  โพธิ์มงคล 

 ๑๑๗๔ นางวิมลวรรณ  ไชยเสริฐ 

 ๑๑๗๕ นางสาววิมลวรรณ  แสบงบาน 

 ๑๑๗๖ นางวิยดา  จันโสภา 

 ๑๑๗๗ นางวิยะดา  ดอนแกวภู 

 ๑๑๗๘ นางวิยะดา  หาจันดา 

 ๑๑๗๙ นางสาววิราพรรณ  กั้นในกลาง 

 ๑๑๘๐ นางสาววิลักษณา  พ้ืนดอนเค็ง 

 ๑๑๘๑ นางวิลัยวรรณ  มาวัน 

 ๑๑๘๒ นางสาววิลัยวัลย  คงหาดงาม 

 ๑๑๘๓ นางสาววิลาภรณ  บุตรสะอาด 

 ๑๑๘๔ นางสาววิลาสิณี  นามมาลา 

 ๑๑๘๕ นางสาววิลาสินี  นรานุต 

 ๑๑๘๖ นางสาววิลาสินี  สายโสธร 

 ๑๑๘๗ นางสาววิไลพร  ชิมชาติ 

 ๑๑๘๘ นางสาววิไลพร  ธรรมวงค 

 ๑๑๘๙ นางสาววิไลพร  เปงกิจ 

 ๑๑๙๐ นางสาววิไลลักษณ  บุตรพรม 

 ๑๑๙๑ นางสาววิไลลักษณ  ศักดิ์สถาพร 

 ๑๑๙๒ นางวิไลวรรณ  พุมงาม 

 ๑๑๙๓ นางสาววิศนีย  สีเอี่ยม 

 ๑๑๙๔ นางสาววิศัลยา  ศักดิ์ศรี 

 ๑๑๙๕ นางสาววีกานน  มนตรีวงค 

 ๑๑๙๖ นางสาววีณา  สุขกรี 

 ๑๑๙๗ นางสาววีนา  ไพโรจนกิจถาวร 

 ๑๑๙๘ นางสาววีรญา  บินอาวัง 

 ๑๑๙๙ นางสาววีรฎา  เตชะสาย 

 ๑๒๐๐ นางสาววีรียา  อวนแพง 

 ๑๒๐๑ นางสาวเวณิกา  ไชยแกว 

 ๑๒๐๒ นางสาวศกลวรรณ  รัตนวิมานชัย 

 ๑๒๐๓ นางสาวศรัญญา  ชมภูสวาง 

 ๑๒๐๔ นางสาวศรัญญา  วันลักษณ 

 ๑๒๐๕ นางศรัญญา  อพยานุกูล 

 ๑๒๐๖ นางสาวศรัญทิพย  ผิวนวล 

 ๑๒๐๗ นางสาวศรัณยรัตน  ออยหวาน 

 ๑๒๐๘ นางสาวศรัณรัตน  ถาวรสิทธิ์วาณิช 

 ๑๒๐๙ นางสาวศรัยวัลย  สมบูรณ 

 ๑๒๑๐ นางสาวศริญญา  ไพรพยอม 

 ๑๒๑๑ นางสาวศรีประไพ  อวธานนท 

 ๑๒๑๒ นางศรีแพร  นิระพงษ 

 ๑๒๑๓ นางสาวศรีรัตน  จับใจ 

 ๑๒๑๔ นางสาวศรีสุดา  แสงไกร 

 ๑๒๑๕ นางสาวศศิธร  ฉวีรัมย 

 ๑๒๑๖ นางสาวศศิธร  บัวเรือง 



 หนา   ๒๔๘ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๑๒๑๗ นางศศิธร  สนนุกิจ 

 ๑๒๑๘ นางสาวศศิประภา  วิเศษแกว 

 ๑๒๑๙ นางสาวศศิประภา  สอนจันดา 

 ๑๒๒๐ นางสาวศศิมาภรณ  ภูพิงคาร 

 ๑๒๒๑ นางสาวศศิวรรณ  ฉิมพาลี 

 ๑๒๒๒ นางสาวศศิวิมล  พวงเอี่ยม 

 ๑๒๒๓ นางศันสนีย  พงษจันโอ 

 ๑๒๒๔ นางศันสนีย  พวงสอน 

 ๑๒๒๕ นางสาวศาธิกาญจน  สุดโทวา 

 ๑๒๒๖ นางสาวศิริกุล  ดอกกระโทก 

 ๑๒๒๗ นางศิริขวัญ  บุญศรี 

 ๑๒๒๘ นางสาวศิริจันทร  พิมพบูลย 

 ๑๒๒๙ นางสาวศิรินภา  แกวกาหลง 

 ๑๒๓๐ นางสาวศิรินภา  สนั่นวงศ 

 ๑๒๓๑ นางสาวศิรินันท  ศิริโธ 

 ๑๒๓๒ นางสาวศิริพร  เกียงมี 

 ๑๒๓๓ นางสาวศิริพร  ดําเนิน 

 ๑๒๓๔ นางสาวศิริพร  ประดิษฐศร 

 ๑๒๓๕ นางสาวศิริพร  รัชพิทยาวุธ 

 ๑๒๓๖ นางศิริพร  รุงเรืองวัฒนะชัย 

 ๑๒๓๗ นางสาวศิริมาศ  เตียงประโคน 

 ๑๒๓๘ นางสาวศิริยา  คณะบุตร 

 ๑๒๓๙ นางสาวศิริรัตน  ธีระประวัติ 

 ๑๒๔๐ นางสาวศิริรัตน  บุตรแสนคม 

 ๑๒๔๑ นางสาวศิริรัตน  ศิริรัก 

 ๑๒๔๒ นางสาวศิริลักษณ  ภูชาดา 

 ๑๒๔๓ นางสาวศิริลักษณ  วัจนะรัตน 

 ๑๒๔๔ นางสาวศิริลักษณ  ศรีเทศ 

 ๑๒๔๕ นางสาวศิริลักษณ  ศรีประจันทร 

 ๑๒๔๖ นางสาวศิริวรรณ  โพธิ์หลา 

 ๑๒๔๗ นางสาวศิริวรรณ  ยงเพชร 

 ๑๒๔๘ นางสาวศิริศรีวิรัตน  พ้ืนผา 

 ๑๒๔๙ นางสาวศิวพร  สิทธิพันธ 

 ๑๒๕๐ นางสาวศิวิมล  ประจําทอง 

 ๑๒๕๑ นางศุภลักษณ  กรสวัสดิ์ 

 ๑๒๕๒ นางศุภสุดา  สินธุไชย 

 ๑๒๕๓ นางสาวศุภานันท  บุญชิต 

 ๑๒๕๔ นางศุภาวรรณ  หลวงเทา 

 ๑๒๕๕ นางศุลีญาพัชร  คชศิลา 

 ๑๒๕๖ นางสาวสกีนา  หมาดบํารุง 

 ๑๒๕๗ นางสาวสกุลทิพย  เวชกูล 

 ๑๒๕๘ นางสาวสมจิตร  งามศิริ 

 ๑๒๕๙ นางสาวสมบูรณ  ทุงกระโทก 

 ๑๒๖๐ นางสาวสมปอง  เหลาชัย 

 ๑๒๖๑ นางสาวสมพร  คังคา 

 ๑๒๖๒ นางสมมนต  เครือจันทร 

 ๑๒๖๓ นางสมร  สุขถาวร 

 ๑๒๖๔ นางสมรักษ  จันทรสุวรรณ 

 ๑๒๖๕ นางสาวสมฤทัย  ทองเจิม 

 ๑๒๖๖ นางสาวสมหญิง  วงศพิทักษ 



 หนา   ๒๔๙ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๑๒๖๗ นางสาวสมหญิง  ศรีโย 

 ๑๒๖๘ นางสาวสมหวัง  ชาลีนอย 

 ๑๒๖๙ นางสมาพร  เหรา 

 ๑๒๗๐ นางสาวสรัลรัชญ  เจริญพิทักษ 

 ๑๒๗๑ นางสราญจิตร  แกวประดับ 

 ๑๒๗๒ นางสโรชา  เหมหอมวงษ 

 ๑๒๗๓ นางสาวสลิลดา  เมืองขวา 

 ๑๒๗๔ นางสวิตตา  เสริมศรี 

 ๑๒๗๕ นางสหพร  เกศสัจจธรรม 

 ๑๒๗๖ นางสาวสายใจ  โพธิปสสา 

 ๑๒๗๗ นางสาวสายชล  จันทะเนตร 

 ๑๒๗๘ นางสาวสายชล  เพชรนิตย 

 ๑๒๗๙ นางสายชล  มั่นคงดี 

 ๑๒๘๐ นางสาวสายบวั  นพตลุง 

 ๑๒๘๑ นางสาวสายพิณ  ทะวรรณา 

 ๑๒๘๒ นางสาวสายรุง  บัวจัตุรัส 

 ๑๒๘๓ นางสายสุณี  เชียงทา 

 ๑๒๘๔ นางสายสุดา  รุจิยาปนนท 

 ๑๒๘๕ นางสาวสาริศา  ทวนธง 

 ๑๒๘๖ นางสาวสาริศา  พิมพพันธุ 

 ๑๒๘๗ นางสาวสาลิณี  ธรรมสอน 

 ๑๒๘๘ นางสาวสาวิตรี  แกวชนะ 

 ๑๒๘๙ นางสาวิตรี  แขมจังหรีด 

 ๑๒๙๐ นางสาวสาวิตรี  ผูมีสัตย 

 ๑๒๙๑ นางสาวสาวิตรี  เอี่ยมสอาง 

 ๑๒๙๒ นางสาวสินไทย  เคนบุบผา 

 ๑๒๙๓ นางสาวสิยะกาญจน  จันทรสุข 

 ๑๒๙๔ นางสาวสิริจันทร  จันทรคง 

 ๑๒๙๕ นางสาวสิริญา  พรมบุตร 

 ๑๒๙๖ นางสาวสิริพร  บุญพา 

 ๑๒๙๗ นางสาวสิริพร  ปญญาประชุม 

 ๑๒๙๘ นางสาวสิริพร  เลิศชัย 

 ๑๒๙๙ นางสาวสิริรัฐ  มิ่งไธสง 

 ๑๓๐๐ นางสาวสิริวรรณ  ปตะฝาย 

 ๑๓๐๑ นางสาวสิริโสภา  สนตุน 

 ๑๓๐๒ นางสาวสีดาจันทร  เหลาคะเณย 

 ๑๓๐๓ นางสาวสุกัญญา  คุมเฟอง 

 ๑๓๐๔ นางสุกัญญา  วรชินา 

 ๑๓๐๕ นางสุกัญญา  สิมมา 

 ๑๓๐๖ นางสาวสุกัญญา  หลุงตี้ 

 ๑๓๐๗ นางสุกาญจนา  วงษสินธุ 

 ๑๓๐๘ นางสาวสุคนธ  ดวนขันธ 

 ๑๓๐๙ นางสาวสุคนธปยา  ภูนารี 

 ๑๓๑๐ นางสาวสุจิตตรา  สีรักษ 

 ๑๓๑๑ นางสุจิตรา  เกตุประสิทธิ์ 

 ๑๓๑๒ นางสุจิตรา  คําเวียง 

 ๑๓๑๓ นางสาวสุจิตรา  พงาตุนัดถ 

 ๑๓๑๔ นางสาวสุจิตรา  วงษหาญ 

 ๑๓๑๕ นางสาวสุจิตรา  วรนุช 

 ๑๓๑๖ นางสาวสุจิตรา  สายหยุด 



 หนา   ๒๕๐ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๑๓๑๗ นางสาวสุจิตราภรณ  ยงหวาน 

 ๑๓๑๘ นางสาวสุชัญญา  แสงวงศ 

 ๑๓๑๙ นางสาวสุชาดา  หนองจิก 

 ๑๓๒๐ นางสาวสุชีรา  แกวเชือกหนัง 

 ๑๓๒๑ นางสาวสุณิสา  สงคราม 

 ๑๓๒๒ นางสุดคนึง  มะติยาภักดิ์ 

 ๑๓๒๓ นางสาวสุดา  บาลโส 

 ๑๓๒๔ นางสาวสุดามาศ  ลุนสําโรง 

 ๑๓๒๕ นางสาวสุดารัตน  ตันแกว 

 ๑๓๒๖ นางสาวสุดารัตน  พละศักดิ์ 

 ๑๓๒๗ นางสุดารัตน  ราชสีห 

 ๑๓๒๘ นางสาวสุดารัตน  วัดกลาง 

 ๑๓๒๙ นางสาวสุดาว  อาชาเขียว 

 ๑๓๓๐ นางสาวสุทธิดา  ยุทธหาญ 

 ๑๓๓๑ นางสาวสุธัญญาภรณ  บุญประวัติ 

 ๑๓๓๒ นางสาวสุธาทิพย  พิมพกลาง 

 ๑๓๓๓ นางสุธามาศ  อุชชิน 

 ๑๓๓๔ นางสาวสุธาวี  สมเขาใหญ 

 ๑๓๓๕ นางสุธาสินี  ทองนอย 

 ๑๓๓๖ นางสาวสุธิดา  ฉายศรี 

 ๑๓๓๗ นางสาวสุธิดา  พรมศร 

 ๑๓๓๘ นางสาวสุธิมา  พรมมา 

 ๑๓๓๙ นางสุนทรี  สังวาลย 

 ๑๓๔๐ นางสุนทรีย  สุริยา 

 ๑๓๔๑ นางสาวสุนันทา  ถาวงศกลาง 

 ๑๓๔๒ นางสาวสุนันทา  ผลาเกษ 

 ๑๓๔๓ นางสาวสุนันทา  ลอมกลาง 

 ๑๓๔๔ วาที่รอยตรีหญิง สุนารี  สิทธิ 

 ๑๓๔๕ นางสาวสุนิษา  สุจริต 

 ๑๓๔๖ นางสาวสุนิสา  ขันดี 

 ๑๓๔๗ นางสาวสุนิสา  แซโคว 

 ๑๓๔๘ นางสาวสุนิสา  ทรงกลด 

 ๑๓๔๙ นางสาวสุนิสา  สีมาวงษ 

 ๑๓๕๐ นางสุนีย  ฮาเซะ 

 ๑๓๕๑ นางสาวสุประภาวดี  โสริโย 

 ๑๓๕๒ นางสาวสุปราณี  บุบผามาเต 

 ๑๓๕๓ นางสาวสุปราณี  เปลรินทร 

 ๑๓๕๔ นางสาวสุปราณี  ศรีบุญมา 

 ๑๓๕๕ นางสาวสุปราณี  สิงหทอง 

 ๑๓๕๖ นางสาวสุปราณี  สุฉันทบุตร 

 ๑๓๕๗ นางสาวสุปรีดา  จินดา 

 ๑๓๕๘ นางสาวสุปรียา  พรหมรินทร 

 ๑๓๕๙ นางสุพรรณ  ตังศรีวงศ 

 ๑๓๖๐ นางสาวสุพรรณี  บุตรพรม 

 ๑๓๖๑ นางสาวสุพรรณี  บูรณะกิติ 

 ๑๓๖๒ นางสาวสุพรรณี  สวนสุข 

 ๑๓๖๓ นางสาวสุพักตราพรรณ  สุวรรณศรี 

 ๑๓๖๔ นางสาวสุพัตรา  คําปลอง 

 ๑๓๖๕ นางสาวสุพัตรา  จันทรเหลือง 

 ๑๓๖๖ นางสาวสุพัตรา  พันธุปลาโด 



 หนา   ๒๕๑ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๑๓๖๗ นางสาวสุพัตรา  มังสี 

 ๑๓๖๘ นางสาวสุพัตรา  อุนศิริ 

 ๑๓๖๙ นางสาวสุพาณี  เขียวสุพรรณ 

 ๑๓๗๐ นางสุพาภรณ  เข็มมา 

 ๑๓๗๑ นางสาวสุพิชชา  สุขสําราญ 

 ๑๓๗๒ นางสุพิชญา  นอยคง 

 ๑๓๗๓ นางสาวสุพิน  กงลอม 

 ๑๓๗๔ นางสาวสุพินญา  อิทธิภักดิ์ 

 ๑๓๗๕ นางสาวสุภัชชา  รุงเรือง 

 ๑๓๗๖ นางสุภัทรา  รักษาชล 

 ๑๓๗๗ นางสาวสุภาพร  ธะนะคํา 

 ๑๓๗๘ นางสาวสุภาพร  นุภาดี 

 ๑๓๗๙ นางสาวสุภาพร  ประทุมรัตน 

 ๑๓๘๐ นางสุภาพร  พิลึก 

 ๑๓๘๑ นางสุภาพร  พูลวงษา 

 ๑๓๘๒ นางสาวสุภาพร  ย่ิงยง 

 ๑๓๘๓ นางสาวสุภาพร  หมวดชนะ 

 ๑๓๘๔ นางสุภาภร  บุญชู 

 ๑๓๘๕ นางสาวสุภารกัษ  ลําพัว 

 ๑๓๘๖ นางสาวสุภารัตน  สมบูรณ 

 ๑๓๘๗ นางสาวสุภาวดี  จันทรแสง 

 ๑๓๘๘ นางสาวสุภาวดี  ดีน้ํา 

 ๑๓๘๙ นางสาวสุภาวดี  พ่ึงฉิ่ง 

 ๑๓๙๐ นางสาวสุมณฑา  ชมจันทรคํา 

 ๑๓๙๑ นางสาวสุมนรุจี  หงษศรี 

 ๑๓๙๒ นางสุมาลี  กองศักดิ์ 

 ๑๓๙๓ นางสาวสุมาลี  วรณิต 

 ๑๓๙๔ นางสาวสุมิตรา  นวลสระนอย 

 ๑๓๙๕ นางสาวสุรัชญา  ผ้ึงทัศน 

 ๑๓๙๖ นางสาวสุรัตน  หิงสันเทียะ 

 ๑๓๙๗ นางสุรินรัตน  พรมราช 

 ๑๓๙๘ นางสาวสุริยา  หริ่มเพ็ง 

 ๑๓๙๙ นางสาวสุรีพร  ขําสวัสดิ์ 

 ๑๔๐๐ นางสาวสุรีพร  ศิริพงษ 

 ๑๔๐๑ นางสาวสุรีย  เชื้อประทุม 

 ๑๔๐๒ นางสาวสุรีย  สุวรรณ 

 ๑๔๐๓ นางสาวสุรียพร  เครือเขื่อนเพชร 

 ๑๔๐๔ นางสาวสุรียพร  พัฒนาภรณ 

 ๑๔๐๕ นางสาวสุรีรัตน  พะจุไทย 

 ๑๔๐๖ นางสาวสุรีรัตน  หาญบัญญัติ 

 ๑๔๐๗ นางสาวสุวนิตย  พงษพานิช 

 ๑๔๐๘ นางสุวรรณภา  ภูลายยาว 

 ๑๔๐๙ นางสาวสุวรรณศรี  ไชยวุฒิ 

 ๑๔๑๐ นางสาวสุวรรณา  ภูเมือง 

 ๑๔๑๑ นางสาวสุวรรณา  ลีลา 

 ๑๔๑๒ นางสาวสุวรรณี  สุดทอง 

 ๑๔๑๓ นางสาวสุวรรณี  หมายสม 

 ๑๔๑๔ นางสาวสุวัฒนา  นิมมานนรเทพ 

 ๑๔๑๕ นางสาวสุวิมล  จันทอง 

 ๑๔๑๖ นางสาวสุวิมล  สีจันทรออน 



 หนา   ๒๕๒ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๑๔๑๗ นางเสาวณี  พรหมสวัสดิ์ 

 ๑๔๑๘ นางสาวเสาวณี  สุภาพ 

 ๑๔๑๙ นางสาวเสาวณีย  ชัยบุตร 

 ๑๔๒๐ นางสาวเสาวนีย  จุมาสุง 

 ๑๔๒๑ นางสาวเสาวนีย  พรหมทอง 

 ๑๔๒๒ นางสาวเสาวรจน  ชัยงาม 

 ๑๔๒๓ นางสาวเสาวลักษณ  ไตรพัฒน 

 ๑๔๒๔ นางแสงจันทร  นามเชื้อ 

 ๑๔๒๕ นางสาวแสงเดือน  จันทรสินธ 

 ๑๔๒๖ นางสาวแสงมณี  กองมนต 

 ๑๔๒๗ นางแสงอรุณ  นพเกา 

 ๑๔๒๘ นางโสพิศ  นารถพินิจ 

 ๑๔๒๙ นางสาวโสภาวรรณ  เชิญรัมย 

 ๑๔๓๐ นางสาวโสภิตา  มูลเทพ 

 ๑๔๓๑ นางสาวโสรยา  มณีเนตร 

 ๑๔๓๒ นางสาวโสรัสจ  เฉลิมพันธุ 

 ๑๔๓๓ นางสาวหทัยรัตน  โคตรพรหม 

 ๑๔๓๔ นางสาวหนึ่งนิจรันดรกานต  พันแสน 

 ๑๔๓๕ นางหนึ่งฤทัย  ชาลีวรรณ 

 ๑๔๓๖ นางสาวหนึ่งฤทัย  ปกษีสิงห 

 ๑๔๓๗ นางสาวหนึ่งฤทัย  หาญประเสริฐ 

 ๑๔๓๘ นางหนูกาญจน  ลาภสาร 

 ๑๔๓๙ นางหลานหลวง  คําโสภา 

 ๑๔๔๐ นางสาวหัทยา  เขตประทุม 

 ๑๔๔๑ นางสาวหัสนี  อโณทัยเรืองรอง 

 ๑๔๔๒ นางสาวอชิรญาพร  จักทอง 

 ๑๔๔๓ นางสาวอทิตยา  หอศิลป 

 ๑๔๔๔ นางสาวอทิติยา  สานนท 

 ๑๔๔๕ นางอธิษฐาน  ลาดนอก 

 ๑๔๔๖ นางสาวอนงลักษณ  หมูหาญ 

 ๑๔๔๗ นางอนุธิดา  สารคะณา 

 ๑๔๔๘ นางสาวอนุสรา  สีกานิล 

 ๑๔๔๙ นางสาวอพันตรี  นงคสูงเนิน 

 ๑๔๕๐ นางสาวอภัสรา  สังเกตุกิจ 

 ๑๔๕๑ นางสาวอภิรดา  ปานาง 

 ๑๔๕๒ นางสาวอภิษฐา  กาบคํา 

 ๑๔๕๓ นางอภิสรา  พันจันดา 

 ๑๔๕๔ นางสาวอมรรมัย  สมใจ 

 ๑๔๕๕ นางสาวอมรรัตน  โงนเขาแดง 

 ๑๔๕๖ นางสาวอมรรัตน  โพธิ์พันธุ 

 ๑๔๕๗ นางสาวอรชพร  เฟองฟู 

 ๑๔๕๘ นางสาวอรชา  ศรีเที่ยง 

 ๑๔๕๙ นางสาวอรญา  วัดพิลา 

 ๑๔๖๐ นางอรณัชชา  รัตนรังษี 

 ๑๔๖๑ นางสาวอรณัฐ  วิไชยภูมิ 

 ๑๔๖๒ นางสาวอรณิชา  อินตะสอน 

 ๑๔๖๓ นางสาวอรทัย  พรมศรี 

 ๑๔๖๔ นางสาวอรนลิน  เสดสูงเนิน 

 ๑๔๖๕ นางสาวอรนิภา  ผาแกว 

 ๑๔๖๖ นางสาวอรนุชย  ชุมชน 



 หนา   ๒๕๓ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๑๔๖๗ นางสาวอรพรรณ  ภูกันหา 

 ๑๔๖๘ นางอรพิน  ดาราย 

 ๑๔๖๙ นางอรพินท  เกิดพระ 

 ๑๔๗๐ นางสาวอรพินธ  เตชะสกุล 

 ๑๔๗๑ นางสาวอรพิมพ  บุตรสาลี 

 ๑๔๗๒ นางสาวอรภา  บุญชมภู 

 ๑๔๗๓ นางสาวอรรชนีย  หินสาสนกุล 

 ๑๔๗๔ นางสาวอรวรรณ  คุยเหวา 

 ๑๔๗๕ นางสาวอรวรรณ  นิระไทย 

 ๑๔๗๖ นางอรวรรณ  มานะมุติ 

 ๑๔๗๗ นางสาวอรวรรณ  รอดคลํ้า 

 ๑๔๗๘ นางสาวอรวรรณ  สีสาวแห 

 ๑๔๗๙ นางอรสา  ชินณะ 

 ๑๔๘๐ นางสาวอรอนงค  วิเกดี 

 ๑๔๘๑ นางสาวอรอุมา  พินิจมนตรี 

 ๑๔๘๒ นางสาวอรอุมา  พูลเจริญ 

 ๑๔๘๓ นางสาวอรอุมา  มลาศาสตร 

 ๑๔๘๔ นางอรอุสา  วงษดี 

 ๑๔๘๕ นางสาวอรอุสา  อาระพงษ 

 ๑๔๘๖ นางอรัญญา  คมขํา 

 ๑๔๘๗ นางสาวอริญา  พ่ึงปา 

 ๑๔๘๘ นางสาวอริสรา  เรืองวงษ 

 ๑๔๘๙ นางสาวอรุชา  สวางโลก 

 ๑๔๙๐ นางสาวอรุณรัตน  พิกุลทอง 

 ๑๔๙๑ นางสาวอรุณวดี  ทองหาร 

 ๑๔๙๒ นางสาวอรุณี  ทองนวล 

 ๑๔๙๓ นางอรุณี  พิชิต 

 ๑๔๙๔ นางสาวอรุโณทัย  กออําไพ 

 ๑๔๙๕ นางสาวอลิษา  สารธิราช 

 ๑๔๙๖ นางสาวอลิษาภัทร  ศรียางคุย 

 ๑๔๙๗ วาที่รอยตรีหญิง อลิสา  นาคนาวา 

 ๑๔๙๘ นางสาวอัคริยา  จีระกุล 

 ๑๔๙๙ นางสาวอังคณา  ไชยูปถัมภ 

 ๑๕๐๐ นางสาวอังคณา  ภูมาไชย 

 ๑๕๐๑ นางสาวอังสุมาลิน  สุยะแกว 

 ๑๕๐๒ นางสาวอัจฉรา  ขาวมัย 

 ๑๕๐๓ นางสาวอัจฉรา  ชันแสง 

 ๑๕๐๔ นางสาวอัจฉรา  ชัยกฤษฎาการ 

 ๑๕๐๕ นางสาวอัจฉรา  ศรีชมภู 

 ๑๕๐๖ นางสาวอัจฉราพรรณ  วัลลิภะคะ 

 ๑๕๐๗ นางสาวอัจฉราลักษณ  ทะกา 

 ๑๕๐๘ นางสาวอัชญา  เกื้อทาน 

 ๑๕๐๙ นางอัชริตา  ย้ิมสุคนธ 

 ๑๕๑๐ นางสาวอัญชนา  ชุมพร 

 ๑๕๑๑ นางอัญชนา  ทดแทน 

 ๑๕๑๒ นางสาวอัญชรีย  ตรีกมล 

 ๑๕๑๓ นางสาวอัญชลิกา  สุโทวา 

 ๑๕๑๔ นางสาวอัญชลี  ซึมกระโทก 

 ๑๕๑๕ นางสาวอัญญรัตน  ผดุงชีวิต 

 ๑๕๑๖ นางสาวอัญญารัตน  พลีรักษ 



 หนา   ๒๕๔ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๑๕๑๗ นางสาวอัมพา  แสนดี 

 ๑๕๑๘ นางสาวอัมรินทร  มั่งมี 

 ๑๕๑๙ นางสาวอัลวานีย  ดาโอะ 

 ๑๕๒๐ นางสาวอาจรีย  คําคึม 

 ๑๕๒๑ นางสาวอาทิตยา  นุชศรี 

 ๑๕๒๒ นางสาวอามรรัตน  บุตรพรม 

 ๑๕๒๓ นางสาวอารยา  โคตรชมภู 

 ๑๕๒๔ นางสาวอารีย  อภิกรกุล 

 ๑๕๒๕ นางสาวอารีรัตน  ทองแกมนาก 

 ๑๕๒๖ นางสาวอารีรัตน  อังสนุ 

 ๑๕๒๗ นางสาวอารุณรัตน  โพธิ์กลาง 

 ๑๕๒๘ นางสาวอําพร  บุญเรือง 

 ๑๕๒๙ นางสาวอําพวัน  เอมบัณฑิต 

 ๑๕๓๐ นางสาวอําไพ  บุญยืน 

 ๑๕๓๑ นางสาวอําภา  จําปาหอม 

 ๑๕๓๒ นางสาวอําภา  ศรราช 

 ๑๕๓๓ นางอิศรานี  ปติพล 

 ๑๕๓๔ นางสาวอิศราภรณ  อาปะมะกา 

 ๑๕๓๕ นางอุบล  ครองยุติ 

 ๑๕๓๖ นางสาวอุบลรัตน  อนันติ 

 ๑๕๓๗ นางสาวอุบลวรรณ  เขียวขํา 

 ๑๕๓๘ นางสาวอุบลวรรณ  รองเล่ือน 

 ๑๕๓๙ นางอุบลศรี  วงษพิพัฒนพงษ 

 ๑๕๔๐ นางสาวอุมา  บุญสม 

 ๑๕๔๑ นางสาวอุมาพร  แสงงาม 

 ๑๕๔๒ นางสาวอุรชา  เย็นตระกูล 

 ๑๕๔๓ นางอุไร  ทองพับ 

 ๑๕๔๔ นางอุไรวรรณ  กรเพ็ชร 

 ๑๕๔๕ นางสาวอุไรวรรณ  เข็มทอง 

 ๑๕๔๖ นางสาวอุไรวรรณ  เสนาะนํา 

 ๑๕๔๗ นางอุลัยพร  ปตถาทุม 

 ๑๕๔๘ นางสาวอุษณี  โคกกระชาย 

 ๑๕๔๙ นางสาวอุษณีย  เจกจันทึก 

 ๑๕๕๐ นางสาวอุษณีย  บุญดาราช 

 ๑๕๕๑ นางสาวอุษา  สิทธิ 

 ๑๕๕๒ นางสาวอุษาวรรณ  อุบลขาว 

 ๑๕๕๓ นางอุสาหะ  กนิษฐสุต 

 ๑๕๕๔ นางเอกมิลา  วัลลา 

 ๑๕๕๕ นางสาวเอวิตรา  กิ่งนอก 

 ๑๕๕๖ นางสาวเอื้อกันย  เสารชัชวาลย 

 ๑๕๕๗ นางสาวไอรินทิพย  วงศวาน 

 ๑๕๕๘ นางสาวฮามูนี  กือเตะ 

 ๑๕๕๙ นางสาวฉันทนา  ใชภูทอง 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๕  ราย)

 ๑ นายปพน  พิลาสมบัติ 

 ๒ นายพจสาร  ทองนันไชย 

 ๓ นายสมเจต  แสงทอง 

 ๔ นางรัชนี  ตระกูลรัมย 

 ๕ นางสาวอรวรรณ  บุตรรัด 



 หนา   ๒๕๕ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

สํานักการโยธา 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๖๑  ราย)

 ๑ นายกฤษ  พรหมประเทศ 

 ๒ นายกิตติศักดิ์  อุตสาหการ   

 ๓ นายครรชิต  เพิงมาก   

 ๔ นายจีระสิทธิ์  ทิมสถิตย   

 ๕ นายชัชวีร  รักธรรม   

 ๖ นายชุมพล  นาวงษ 

 ๗ วาที่รอยตรี ณฐภัทร  ศรีนวลจันทร   

 ๘ นายณรงครัฐ  โมกขะสมิต   

 ๙ นายดํารงคฤทธิ์  พรหมณีวัฒน   

 ๑๐ นายทรงยศ  พุทธิย่ิงยงกุล 

 ๑๑ นายธงชัย  มงคลเข็ม 

 ๑๒ นายธนารักษ  ผาติสุวัณณ   

 ๑๓ นายธวัชชัย  ธานินทราวัฒน   

 ๑๔ นายนพรัตน  มหาเทียน   

 ๑๕ นายนภดล  รังษีสุทธิรัตน   

 ๑๖ นายนิรัตน  เชี่ยวนิ่ม 

 ๑๗ นายบุญรอด  คุณสมบัติ 

 ๑๘ นายปรีชา  ทองนวล 

 ๑๙ นายปญญวัฒน  แกวกุดั่น   

 ๒๐ นายปญญารัตน  กล่ินวิมล 

 ๒๑ นายพรชัย  ศิริวีรวรรณ   

 ๒๒ นายพัฒนเทพ  เครือชะเอม   

 ๒๓ นายพิชัย  ปานคง   

 ๒๔ นายพิชัยพร  มาสอาด 

 ๒๕ นายมนัสวี  อารยะศิริ   

 ๒๖ นายมิพล  ปุณวัชระพิศาล 

 ๒๗ นายวิทยา  เยาวะ 

 ๒๘ นายวิโรจน  เพชรสังข   

 ๒๙ นายวีรวิชญ  ตรีประสิทธิ์ผล 

 ๓๐ นายวุฒิพงษ  ชะนากลาง 

 ๓๑ นายศักดิ์ชัย  สาคร 

 ๓๒ นายสญชัย  ริยาพันธ   

 ๓๓ นายสมนาน  พุมจีน   

 ๓๔ นายสมบัติ  ปรีดาภัทรพงษ 

 ๓๕ นายสิริวัฒน  ไทยสุริโย 

 ๓๖ นายสุรศักดิ์  พันธุกสิกร 

 ๓๗ นายสุริยะ  บุญรัตน 

 ๓๘ นายสุเวช  รัตนสุคนธ   

 ๓๙ นายอติเทพ  สายสนิท   

 ๔๐ นายอนุศักดิ์  แสงสังสิทธิ์   

 ๔๑ นายอํานาจ  เทียนพัด 

 ๔๒ นายอุดม  ชอบแตง 

 ๔๓ นายอุทัย  ยอดสวัสดิ์ 

 ๔๔ นางสาวกรรณิการ  บรรจงรักษา   

 ๔๕ นางสาวกุสุมา  เกิดกุล 

 ๔๖ นางทัศนีย  แหวนในเมือง 



 หนา   ๒๕๖ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๔๗ นางธวัลพรรษ  เสนียวงศ ณ อยุธยา 

 ๔๘ นางสาวนฤมล  ทองอุฬาร 

 ๔๙ นางสาวนุสรา  จงปล้ืมปติ 

 ๕๐ นางสาวบังอร  ศรีโชค   

 ๕๑ นางสาวปุญณิศา  เนติกฤษฎา   

 ๕๒ นางสาวภัทรมน  ประสิทธิ์วัฒนชัย   

 ๕๓ นางสาวมาริสา  นาคสอิ้ง 

 ๕๔ นางสาวย่ิงรัก  อายุวัฒนะ 

 ๕๕ นางสาววรันธร  ประสานสารกิจ   

 ๕๖ นางสาววัชรีพร  มุงดี   

 ๕๗ นางสาวศศิมา  สมโต 

 ๕๘ นางสาวโสภาวรรณ  จิตนิคม 

 ๕๙ นางสาวหรรษา  อมาตยกุล 

 ๖๐ นางอรยิา  ฮีมมีน 

 ๖๑ นางสาวอุไรวรรณ  สุขีธรรม 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๕๐  ราย)

 ๑ นายกษิดิ์เดช  มีเย็น 

 ๒ นายจรัญศิริรัตน  ลามอ   

 ๓ นายจรัส  จองใหม   

 ๔ นายจักรพล  สาระพล 

 ๕ นายจุฑา  มีพฤกษ   

 ๖ นายชัยสิทธิ์  บุษยากุล   

 ๗ นายฐานพงศ  คําทอง   

 ๘ นายณัฐวุฒิ  ชัยวงค 

 ๙ นายนพพร  จิตรบุตร 

 ๑๐ นายนาวี  ชุมเกล้ียง 

 ๑๑ นายประจวบ  ยอดขาว   

 ๑๒ นายประวิทย  ทองมาก 

 ๑๓ นายปรัชญา  ศรีแกวหลอ   

 ๑๔ นายปญญา  ออนมั่ง 

 ๑๕ นายพิมล  เนตรนิยม   

 ๑๖ นายไพโรจน  ฤกษอุดมสิน   

 ๑๗ นายภักดี  เย่ียมศักดิ์ 

 ๑๘ นายภิรมย  ศรีสําโรง 

 ๑๙ นายภูริลาภ  เสนปาน   

 ๒๐ นายภูเอก  สันตสถาผล 

 ๒๑ นายมงคล  บุญชู   

 ๒๒ นายมนตรี  หอมมณฑา 

 ๒๓ นายรุงโรจน  เทศนา   

 ๒๔ นายวรพจน  บุญอรณะ   

 ๒๕ นายวสันต  เพชรรัตน   

 ๒๖ นายศุภชาติ  จึงแสงสถิตยพร 

 ๒๗ นายสมชาย  ยอดจําป 

 ๒๘ นายสมศักดิ์  ศรีประเสริฐ 

 ๒๙ นายสินชัย  เดนเทศ 

 ๓๐ นายสืบศักดิ์  จินดา 

 ๓๑ นายสุพรรณ  เชื้อสายสิทธิ์ 

 ๓๒ นายสุภกิจ  นวลศิริ 



 หนา   ๒๕๗ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๓๓ นายสุเมธ  อินทรเกสร 

 ๓๔ นายสุรศักดิ์  วิจารณ 

 ๓๕ นายสุรสิทธิ์  อุดหนุน 

 ๓๖ นายสุรินทร  เจริญชัยสกุล   

 ๓๗ นายเสรี  อินอารีย 

 ๓๘ นายอนุชิต  องคกบิลย 

 ๓๙ นายอรรถพันธ  โอภาเฉลิมพันธุ 

 ๔๐ นายอุดม  สิริพฤกษา 

 ๔๑ นางสาวเกษณี  วรรณอาภา 

 ๔๒ นางสาวขนิษฐา  แสงระยับ 

 ๔๓ นางสาวเนาวรัตน  เย่ียมสถิตย 

 ๔๔ นางสาวปญญพัชร  ลมออน 

 ๔๕ นางสาวพัฒนรวี  วัยวุฒิ 

 ๔๖ นางสาวภิรมย  เกตุปาน 

 ๔๗ นางสาวสมปอง  ชอบแตง   

 ๔๘ นางสาวสุพรรษา  คูณขุนทด 

 ๔๙ นางสาวอจิรวดี  ศิวาลัย 

 ๕๐ นางสาวอัญญารัตน  ยินดียม 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๔๐  ราย)

 ๑ นายกฤตภัทร  ธรรมโม 

 ๒ นายกฤษณะ  รัตนวาร 

 ๓ นายจิระพงศ  ศิริอัต 

 ๔ นายชัชวาลย  แกวละมัย 

 ๕ นายชัชวาลย  คลายบุญ 

 ๖ นายโชคชัย  ชั้นเส็ง 

 ๗ นายโชติชวง  มณีโชติ 

 ๘ นายฐิติพงศ  บานหมู 

 ๙ นายธวัชชัย  แดงทับ 

 ๑๐ นายธิติ  พฤทธิกานนท 

 ๑๑ นายนพพล  เรืองสวัสดิ์ 

 ๑๒ นายประนอม  แสงสีดํา 

 ๑๓ นายประวุฒิ  เกียรติเสรีกุล 

 ๑๔ นายพิชิต  ภัทรางกูล 

 ๑๕ นายพิทักษ  ทองอราม   

 ๑๖ นายฟาเพชร  เจริญ   

 ๑๗ นายวิมาน  อุสมาณีย 

 ๑๘ นายวีระพงษ  จันทรบัว 

 ๑๙ นายวุฒิพล  เห็นพรอม 

 ๒๐ นายสุรชัย  ศรีสวัสดิ์ 

 ๒๑ นายอนันทร  ศรีแกวอินทร 

 ๒๒ นายอนุสรณ  แฝงสีคํา 

 ๒๓ นายอากรณ  หนูพันธ 

 ๒๔ นายเอกศักดิ์  หมื่นเดช 

 ๒๕ นางสาวกรรณิกา  พรหมจันทร 

 ๒๖ นางสาวเขมจิรัฏฐ  เจริญชัยภัทรา 

 ๒๗ นางชอทิพย  เกตุปาน 

 ๒๘ นางสาวณฤชร  แสงทอง 

 ๒๙ นางสาวดุษยา  รอดรัตน 

 ๓๐ นางสาวธีรธาดา  นามแกว 



 หนา   ๒๕๘ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๓๑ นางสาวปภัสสิริย  วีระวงศ 

 ๓๒ นางประไพรัตน  เกตุสุวรรณ 

 ๓๓ นางมยุรี  วันลักษณ 

 ๓๔ นางสาวเยาวเรศ  นากิจ 

 ๓๕ นางสาวฤทัยรัตน  ทองแท 

 ๓๖ นางสาววรรณนภา  งอกลาภ 

 ๓๗ นางสาววราภรณ  แปนประเสริฐ 

 ๓๘ นางสาวสุธาทิพย  ชุมจิตร 

 ๓๙ นางสาวสุพินดา  เรียนพันธ 

 ๔๐ นางสุมาลี  เซะวิเศษ 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๗๑  ราย)

 ๑ นายกฤษณ  ดวงมรกต 

 ๒ นายกฤษณ  สุขศิริสวัสดิกุล 

 ๓ นายเกียรติภูมิ  อังษานาม 

 ๔ นายโกเมศ  จันทนิตย 

 ๕ นายขจรยศ  บัวยังตูม 

 ๖ นายจิรชาติ  ราชพลแสน 

 ๗ นายจีระศักดิ์  เสือขํา   

 ๘ นายชวาริศ  ติงคันนา 

 ๙ นายชานนท  นันทวงศ 

 ๑๐ นายฐานธิษณ  สุรบวร   

 ๑๑ นายฐิติพงศ  กัลยาภานันท   

 ๑๒ นายณรัฐ  ศาสตรพันธ 

 ๑๓ นายณัฐวุฒิ  กรุงเกษม 

 ๑๔ นายทศพร  เขียวงาม 

 ๑๕ นายธีริน  ขยันจริง 

 ๑๖ นายนพเกลา  ศิลาเณร 

 ๑๗ นายนรา  ตีระพงษศักดิ์ 

 ๑๘ นายบรรจง  บัวนาค   

 ๑๙ วาที่รอยตรี ปกรณ  ศรีวรรณา   

 ๒๐ นายปฏิวัติ  กะลินเกา   

 ๒๑ นายปรัชญา  กองแกว 

 ๒๒ นายปริญญา  ศรีรักษา 

 ๒๓ นายปรีชา  ปนตระกูล   

 ๒๔ นายปยวิทย  อยูปูน 

 ๒๕ นายปุณยวัจน  วงษวสุวัต 

 ๒๖ นายพงษเดช  บุญพวง 

 ๒๗ นายพิพัฒนพงศ  ฤทธิคง   

 ๒๘ นายภัทรพงศ  แปรงทอง 

 ๒๙ นายภีมพงษ  หิรัญพฤกษ 

 ๓๐ นายภูริทัต  ไชยมุติ 

 ๓๑ นายมนตรี  ศรีคงรักษ 

 ๓๒ นายมนตรี  อิ่มสําราญ 

 ๓๓ นายรณกฤต  ทองฤทธิ์นุน 

 ๓๔ นายรัชพล  อัศวภูมิ 

 ๓๕ นายวีระ  คุรุวิจักษณ 

 ๓๖ นายวุธชรินทร  มัชฌิมสกุล 

 ๓๗ นายศรัณย  ทองดี   

 ๓๘ นายศรันยวิทย  ศรีอรุณ 



 หนา   ๒๕๙ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๓๙ นายศักดิ์นรินทร  โตดวง 

 ๔๐ นายศุภกร  หนูเกื้อ 

 ๔๑ นายศุภกฤต  เอกธนะวิโชติ 

 ๔๒ นายศุภนัฐฏ  โตะหวัง 

 ๔๓ นายสรศาสตร  พงศอักษร 

 ๔๔ นายสุขสันต  จันทนวิมล 

 ๔๕ นายสุชาติ  ศรีชู 

 ๔๖ นายสุรนาท  ศรีสมวงศ 

 ๔๗ นายสุระศักดิ์  เพียงตา 

 ๔๘ นายเสนห  นิ้มสูงเนิน 

 ๔๙ นายอนิรุทธ  ปานุวงค   

 ๕๐ นายอนุภพ  พินไทยสง 

 ๕๑ นายอภิวัฒน  สาตรสมบุญ 

 ๕๒ นายอรชุน  เจริญย่ิง 

 ๕๓ นายอัครชัย  ศรีสองเมือง 

 ๕๔ นางสาวกัญญาภัค  นอมระวี   

 ๕๕ นางจิรวดี  วชิรศักดิ์ 

 ๕๖ นางสาวชณิตปรียา  ชูแสง 

 ๕๗ นางฐิตารัตน  เลิศวุฒิ 

 ๕๘ นางสาวนันธิดา  แดนขนบ 

 ๕๙ นางสาวน้ําฝน  สารวิถี   

 ๖๐ นางสาวนิตยา  อวดอาง 

 ๖๑ นางปยรัตน  ติ้ววงค   

 ๖๒ นางสาวเพ็ญประภา  ฤทธาพรม 

 ๖๓ นางสาวภาวิณี  หะยีอาแวบือซา 

 ๖๔ นางสาวลฎาภา  อินมูล 

 ๖๕ นางสาววชิรภรณ  จันทรัตน 

 ๖๖ นางสาววรางคศิริ  สูสุข 

 ๖๗ นางสาววิไลรัตน  มาหาญ 

 ๖๘ นางสาวสรัญญา  พลจันทึก 

 ๖๙ นางสาวสิริพร  โกวิทยศิริกุล 

 ๗๐ นางสาวสุกัญญา  ชางมูล 

 ๗๑ นางสาวอรวีร  บุญประคอง 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔๔  ราย)

 ๑ นายคมสัน  คงเฟอง   

 ๒ นายจักรพงศ  ใจดี 

 ๓ นายจุมพล  อินทรบุตร   

 ๔ นายเชาวลิน  ศรีจันทรฉาย   

 ๕ นายฐากูร  สุริยะไชย   

 ๖ นายณภัทร  ภูอยู 

 ๗ นายทศชาติ  ธีระศิลป 

 ๘ นายธนากร  คลอยวิถี   

 ๙ นายธนากร  ถวิลมาตร   

 ๑๐ นายธีรพล  วรรณา   

 ๑๑ นายนคร  จินโจ   

 ๑๒ นายนลชิต  ไทยทงฉิน 

 ๑๓ นายนัฐพงศ  สมศักดิ์   

 ๑๔ นายพิชิตชัย  อินจัน   



 หนา   ๒๖๐ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๑๕ นายไพฑูรย  พุมทิพย   

 ๑๖ นายมงคล  จันทะทัง 

 ๑๗ นายโยธิน  บุญยงค 

 ๑๘ นายราชัน  ตูทอง   

 ๑๙ นายวิกรม  สุคุณธรรม   

 ๒๐ นายวินันท  มังคลานิมิต 

 ๒๑ นายวีระ  เกิดทอง 

 ๒๒ นายวุฒิชัย  รอดสิน 

 ๒๓ นายศตชัย  พิสิฐวิทิตพงศ 

 ๒๔ นายสถาวร  คุมไกรสร 

 ๒๕ นายสิทธิชัย  เจนจบ 

 ๒๖ นายสิทธิพงษ  ศุภผลา 

 ๒๗ นายสุชาติ  ทองรุงเรืองชัย 

 ๒๘ นายสุธี  สรสิริ 

 ๒๙ นายสุรกิตติ์  ศรกิจ 

 ๓๐ นายสุรสิทธิ์  พวงศรี   

 ๓๑ นายอนุสรณ  อนุรักษ 

 ๓๒ นายอภิชาติ  อุดมสุข 

 ๓๓ นายอรรณนพ  ศรีประพัฒน 

 ๓๔ นางสาวจันจิรา  สัลลวิทย 

 ๓๕ นางจุฑาณี  เหมือนดอกไม 

 ๓๖ นางสาวจุฑามาศ  อาทิตยตั้ง 

 ๓๗ นางสาวณัฐกานต  ออนพันธ 

 ๓๘ นางสาวณัฐกุล  นามวิจิตร 

 ๓๙ นางสาวดาริกา  ฉายจิตต 

 ๔๐ นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์  หมั่นบอแก 

 ๔๑ นางสาวภิชญาพร  จํารัสลาภ 

 ๔๒ นางสาวรจนา  จันทรแกว 

 ๔๓ นางสาวเสาวนีย  แผนวิชิต 

 ๔๔ นางสาวอารดา  พงศจะนะ 

สํานักการระบายน้ํา 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๙  ราย)

 ๑ นายกิตติ์ธเนศ  เอี่ยมงาม  

 ๒ นายเกษม  เทพหนู 

 ๓ นายชัยวัฒน  ตันสวัสดิ์ 

 ๔ นายโชคชัย  ตันจะนุสาร 

 ๕ นายทรัพยสิน  นนสุราช 

 ๖ นายนิพนธ  ศรีเรือง 

 ๗ นายบรรจง  ปนโต 

 ๘ นายบุญยืน  คุณเจริญ 

 ๙ นายปรีชา  ทายวัง 

 ๑๐ นายไพศาล  ธรรมโชติ 

 ๑๑ นายแมนเทพ  ชัยจันทร  

 ๑๒ นายยุทธพร  นิ่มสุวรรณ 

 ๑๓ นายรัฐวิทย  โสดานาตร 

 ๑๔ นายรองรัฐ  ยุทธสุริยพันธุ  

 ๑๕ นายวัชรภัณฑ  ปญจพงษ 

 ๑๖ นายศิวัตม  ศรีเพ็ชรพันธุ  



 หนา   ๒๖๑ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๑๗ นายสรรเสริญ  เรืองฤทธิ์ 

 ๑๘ นายสัญญา  ภูเจนจบ 

 ๑๙ นายสายัณห  กลอมขาว 

 ๒๐ นายสุริยา  ปทมานุช 

 ๒๑ นางกัญฐณา  ฤดีอนันต 

 ๒๒ นางสาวชุติมา  มาสงามเมือง 

 ๒๓ นางสาวธีรนุช  คนกลา 

 ๒๔ นางสาวพลอยมานี  ศรีสมพงษ 

 ๒๕ นางพรทิภา  มวงอุมิงค 

 ๒๖ นางพิชชาภา  แสงอาภา  

 ๒๗ นางวิภาวรรณ อินตะสาร  

 ๒๘ นางศราวดี  ธรรมธารากาศ 

 ๒๙ นางสุกัญญา  ศรีมาจันทร 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔๐  ราย)

 ๑ นายกิตติชัย  สุขสํารวล 

 ๒ นายเกษมสันต  จิตตสงา 

 ๓ นายไกรสร  กาญจนากร 

 ๔ นายขวัญชัย  ชูสุวรรณ 

 ๕ นายชัยรัตน  ขําจันทร   

 ๖ นายชาตรี  ศรีเดช   

 ๗ นายเชนท  หงษทอง   

 ๘ นายเชิดศักดิ์  ศิริวัฒนกุล 

 ๙ นายณัฐพล  ปานจีน   

 ๑๐ นายณัฐพล  ส่ิวไธสง   

 ๑๑ นายธนะรัชต  แจงสุวรรณ   

 ๑๒ นายธีรยุทธ  คุณมาก 

 ๑๓ นายประพันธ  วิพัฒนพร   

 ๑๔ นายประวิชญ  วรวงศ   

 ๑๕ นายปรีชา  ผดุงพัฒน   

 ๑๖ นายปวริศ  มีบางไทร   

 ๑๗ นายพชรพล  แยมกลีบ   

 ๑๘ นายพนม  มาจิตร   

 ๑๙ นายพิสุทธิ์  คลายสุบรรณ   

 ๒๐ นายพรเทพ  เหลืองวิริยะแสง   

 ๒๑ นายไพศาล  เพ็งขํา 

 ๒๒ นายรุงโรจน  รัตนเกษร 

 ๒๓ นายวิชชุ  ศุขเทวา   

 ๒๔ นายวินัส  มณีวงษ   

 ๒๕ นายวิบูลย  อินทรปญญา   

 ๒๖ นายวิรัช  ซาอุรัมย 

 ๒๗ นายวิริยวัฒน  ศรีชัย 

 ๒๘ นายวิโรจน  ขันนุย 

 ๒๙ นายศักดา  ประยงคหอม   

 ๓๐ นายสมพล  วาทิสุนทร 

 ๓๑ นายสายชล  ทัศนะพงษ   

 ๓๒ นายสุชาติ  งามพิศ   

 ๓๓ นายสุชาติ พัฒนสิทธิกร 

 ๓๔ นายสุทธิพงษ  นวลวิลัย   



 หนา   ๒๖๒ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๓๕ นายสุริยงค  สะพรั่ง 

 ๓๖ นายสรรเพชญ  อุนสุข   

 ๓๗ นายอํานาจ  เลากสิกิจ 

 ๓๘ นางสาวชฎาภรณ  ชายันต 

 ๓๙ นางสาวรัฎชนิดา  เนตรทิพย   

 ๔๐ นางรุงเรือง  ปะเสนะ 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๔๒  ราย)

 ๑ นายกริช  กองวัฒนากุล 

 ๒ นายจิรพล  เชี่ยวชาญชัยกุล 

 ๓ นายจิรศักดิ์  นุมไทย 

 ๔ นายชัยรัตน  แซจุง 

 ๕ วาที่รอยตรี ชัยวัฒน  ทองเกิด 

 ๖ นายณัฐพงษ  ไชยวัลย 

 ๗ นายณัฐวัตร  พีรากรวรกิตติ์ 

 ๘ นายเทียนพรรษา  ประสิทธิ์บุรีรักษ 

 ๙ นายธงชัย  มินศรี   

 ๑๐ นายบรรจง  ไชยแสง   

 ๑๑ นายบรรยาย  ประวรรณรัมย  

 ๑๒ นายพิทักษ  ทวีลาภ   

 ๑๓ นายพิทักษ  สุดคีรี 

 ๑๔ นายพูนสิน  แกนทองหลาง 

 ๑๕ นายยงยุทธ  เฟองจันทร 

 ๑๖ นายยุทธนา  ทรงภักดี 

 ๑๗ นายระพีพัฒน  ศรีสลับ 

 ๑๘ วาที่รอยตรี วรายุทธ  ไชยชํานิ   

 ๑๙ วาที่รอยตรี วินัย  จูมจะนะ 

 ๒๐ นายวีระวงศ  แกวอัมพร 

 ๒๑ นายศุภกิจ  ณ ชาตรี 

 ๒๒ นายสถาพร  เมืองเลียง   

 ๒๓ นายสมเกียรติ์  ย่ีหวา 

 ๒๔ นายสุทิน  นงคเยาว 

 ๒๕ นายสุรพันธ  แสนเยีย   

 ๒๖ นายองอาจ  กิจสิน 

 ๒๗ นางสาวกมลลักษณ  สมพงษ   

 ๒๘ นางสาวกัญธนา  ใจหวง 

 ๒๙ นางชฎาพร  พระพรหม 

 ๓๐ นางฐิติมา  เภสัชชา 

 ๓๑ นางณัฐฐา  กาญจนเลขา 

 ๓๒ นางสาวนิสิตา  คงไพฑูรย 

 ๓๓ นางสาวพัชริญย  อินทองปาน   

 ๓๔ นางสาวพิสมัย  มีกุล   

 ๓๕ นางสาวพิสินี  ภักดีพันธ 

 ๓๖ นางสาวภคมน  มะลิสด   

 ๓๗ นางสาวรัตนวดี  เจริญสุข 

 ๓๘ นางสาวเรวดี  กุลโชควณิช   

 ๓๙ นางวรรณทา  ปองโส 

 ๔๐ นางสาววิจิตรา  แกวหลวง 

 ๔๑ นางสุนันทา  มีมานะ 

 ๔๒ นางสาวสุภาวดี  วงคประเสริฐ 



 หนา   ๒๖๓ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔๒  ราย)

 ๑ นายกมล  คํางาม 

 ๒ นายกุนที  ประเสริฐสงค 

 ๓ นายกิตติ  แสงสวาง   

 ๔ นายกิตติชัย  เฟองเจริญ   

 ๕ นายไกรลาศ  ปาคํา   

 ๖ นายไกรวัล  แกวสิงห  

 ๗ นายจงรักษ  ชัยสิทธิ์ 

 ๘ นายจีรวัตร  สุขเจริญ   

 ๙ นายเจนรบ  ปุณี 

 ๑๐ นายชาติ  กรมจรรยา 

 ๑๑ นายชูพงศ  วีระพันธ 

 ๑๒ นายณัฐนันท  บุญณะโยไทย 

 ๑๓ นายเดชชาติ  ภักดีพันธุ 

 ๑๔ นายทนงศักดิ์  พุกเปล่ียน   

 ๑๕ นายทศพล  พวงรักษา 

 ๑๖ นายเทอดเกียรติ  อุบลลา 

 ๑๗ นายธนบดี  กํามะหย่ี   

 ๑๘ นายธนะสิทธิ์  ชัยศรีพิทักษ 

 ๑๙ นายธีรภัทร  ตังประพฤทธิ์กุล 

 ๒๐ วาที่รอยตรี นพดล  ธูปหอม 

 ๒๑ นายบรรเจิด  ละครคิด 

 ๒๒ นายบริภุต  ฉัตรแกว 

 ๒๓ นายพิทยา  แกวกุลศรี 

 ๒๔ นายเรวัตร  ซันฮีม 

 ๒๕ นายสุชนม  สุขนิรันดร   

 ๒๖ นายสุรพงศ  พวงชมภู 

 ๒๗ นายสุมิตร  ชํานาญกิจ 

 ๒๘ นายสุริยา  โสรินทร 

 ๒๙ นายสิทธิชัย  ประภาใส   

 ๓๐ นายอนิรุจน  แกวกันหา   

 ๓๑ นายอุเทน  แกวยอย 

 ๓๒ วาที่รอยตรี เอกชัย  อินขะ 

 ๓๓ นางสาวชุติมา  เจิงตี่ 

 ๓๔ นางสาวดวงเดือน  ภูมิผิว   

 ๓๕ นางสาวทัศนีย  ถิระไพโรจนกุล 

 ๓๖ นางสาวธัญญารัตน  ทองโฉม 

 ๓๗ นางสาววราภรณ  ซาฟวงษ 

 ๓๘ นางสาวรัศมิ์ลภัส  อัจฉริยานุกูล 

 ๓๙ นางสาววรญา  โพธิลักษณ 

 ๔๐ นางวรินทร  เพ็ชรคง 

 ๔๑ นางสาวอัญชลี  สามัคคี 

 ๔๒ นางสาวอโนทัย  บุรีรักษ 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๗  ราย)

 ๑ นายคฑาวุธ  อรรถแสงศรี 

 ๒ นายจิรกิตต  เย็นสถิตย   

 ๓ นายชาญชัย  จิมไกรสอน   

 ๔ นายปารมี  ยวนจิต 



 หนา   ๒๖๔ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๕ นายรัตนชัย  อินทรศร   

 ๖ นายวรพล  ชื่นใจ   

 ๗ นายวัชรพล  เจริญสุข 

 ๘ นายวิษณุ  อุดมกิตติ   

 ๙ นายสนธยา  อินทรา 

 ๑๐ นายสุนทรพจน  ทองขาว   

 ๑๑ นางกนิษฐา  รัตนเอกวาที 

 ๑๒ นางสาวชลธิชา  แดนเมือง 

 ๑๓ นางสาวณิชกานต  แพงพุย 

 ๑๔ นางสาวปพรภัทร  ปรียานนท 

 ๑๕ นางสาวสาวิตรี  พิมพทวด 

 ๑๖ นางสาวสุวิภา  คงชวย   

 ๑๗ นางอรสา  นาคงาม 

สํานักส่ิงแวดลอม 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๓๓  ราย)

 ๑ วาที่รอยตรี ไพรัตน  พจนดวง 

 ๒ นายวิศรุต  เนาวสุวรรณ 

 ๓ นายสมศักดิ์  อินทมาตร   

 ๔ นายสยามราช  หอมหวล 

 ๕ นายสัญญา  พันธุพิทยุตม   

 ๖ นายสํารวย  อิ่มกระโทก 

 ๗ นายอพอลโล  แสงเนียม 

 ๘ นางสาวกรองเพชร  ธนิทยรัตน 

 ๙ นางแกวตา  วรรณแตง 

 ๑๐ นางสาวจิตสุพัฒน  อาคมพัฒน 

 ๑๑ นางจินตนา  เอี่ยมพิษณุวงศ 

 ๑๒ นางสาวชลลดา  แสงเดือน 

 ๑๓ นางสาวชนันพร  นามโฮง 

 ๑๔ นางสาวชไมพร  สุขสัมพันธ 

 ๑๕ นางฐิติกานต  ชางตอ 

 ๑๖ นางสาวดวงใจ  วรรณมณี 

 ๑๗ นางสาวทัศนีย  อาจวิชิต 

 ๑๘ นางสาวทิพยญาณี  สุวรรณวิจิตร 

 ๑๙ นางปภาวี  บํารุงศร ี

 ๒๐ นางสาวพิชญามณฑ  ศรีศิริเล็ก 

 ๒๑ นางเพชรินทร  มีสัตยธรรม 

 ๒๒ นางสาวยุพิน  ขามกุลา 

 ๒๓ นางรัตนาภรณ  สุขชื่น 

 ๒๔ นางสาวลลิดา  กังวาลชิรธาดา 

 ๒๕ นางสาววรวรรณ  วงศบุตร 

 ๒๖ นางสาววรรณิภา  วงศยะรา 

 ๒๗ นางสาววรางค  นอยสุขเสริม 

 ๒๘ นางสาววรลักษณ  อัตถจรรยา 

 ๒๙ นางสาววชิราภรณ  มีสิงห 

 ๓๐ นางสาวศิริวราภรณ  ตั้งเศรษฐพัฒน 

 ๓๑ นางสาวสุณิษา  ลียากาศ 

 ๓๒ นางอรอุมา  เกิดศรีเหล็ก 

 ๓๓ นางสาวอุมาพร  ขลังธรรมเนียม 



 หนา   ๒๖๕ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๗  ราย)

 ๑ นายเจริญ  แตงออน 

 ๒ นายชาญศักดิ์  คชานุบาล 

 ๓ นายนําพล  มีวิเศษ 

 ๔ นายประเสริฐ  สุขวิจิตต 

 ๕ นายพงศปรีชา  สีหะรัตน 

 ๖ นายพหล  อุทัยศรี 

 ๗ นายพิพัฒน  จันทวาโร 

 ๘ นายภาคภูมิ  เสือคํา 

 ๙ นายมนัส  บุญมี 

 ๑๐ นายรุงเรือง  ปรีทรัพย 

 ๑๑ นายสรรเสริญ  เปยมาลัย 

 ๑๒ นางสาวณัฐชนเรศ  มาเจริญ 

 ๑๓ นางสาวณัฐชา  วงศทอง 

 ๑๔ นางสาวนุชจรีย  อรุณกมล 

 ๑๕ นางสาวภัทราวรรณ  แพทยพงศ 

 ๑๖ นางสาววราภัสร  วิระหา 

 ๑๗ นางสาวสุวรรณา  กองกาไว 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๓๒  ราย)

 ๑ นายกิตติศักดิ์  ขวัญพัทลุง 

 ๒ นายจักรกฤษณ  อั่วหงวน 

 ๓ นายเฉลิม  สังฆมณี 

 ๔ นายธีระพงษ  ทับสวัสดิ์ 

 ๕ นายวรดร  ลีธีระกุล 

 ๖ นายศุภชัย  จันทรลาด 

 ๗ นายสมศักดิ์  เตียงงา 

 ๘ นายสินทร  สิงหแกว 

 ๙ นายสินสมุทร  เหลือศิริ 

 ๑๐ นายสุวัฒนา  เกษมสุข 

 ๑๑ นางกันยาวีร  ฤทธีวีรพัฒน 

 ๑๒ นางสาวกุลนรี  พัฒนลีลา 

 ๑๓ นางสาวไกรธนา  อยูคลาย 

 ๑๔ นางณัชชารีย  บุณยนิธิพันธ 

 ๑๕ นางสาวถิรนันท  พิมล 

 ๑๖ นางสาวทิพารัตน  ไชยยะนาค 

 ๑๗ นางสาวนงลักษณ  ใจงาม 

 ๑๘ นางสาวนพดา  อยูเกิด 

 ๑๙ นางสาวนันทวดี  กุลฉิม 

 ๒๐ นางสาวนิภา  มีใหม 

 ๒๑ นางสาวปริญญาพร  ไชยสงคราม 

 ๒๒ นางสาวปยะธิดา  พงษตานี 

 ๒๓ นางพิศมัย  ชาติประ 

 ๒๔ นางมัญฑิตา  โฉมศรี 

 ๒๕ นางสาวรุงรัตน  รุงเรือง 

 ๒๖ นางสาววิมลรัตน  อบเชยเทศ 

 ๒๗ นางสาวสายฝน  โพธิ์ทูล 

 ๒๘ นางสาวสจีพร  ตั้งชูชาติ 



 หนา   ๒๖๖ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๒๙ นางสาวสุนทรี  ครุฑใจกลา 

 ๓๐ นางสาวสุนีย  คงขํา 

 ๓๑ นางอรอนงค  แซล้ิม 

 ๓๒ นางสาวอลิศรา  โกมลวนิช 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๘  ราย)

 ๑ นายกฤษฎกร  พวงทอง 

 ๒ นายกฤษณ  กฤษณะ 

 ๓ นายจตุพล  ทวีเกตกรณ 

 ๔ นายพิจ  ทองกูล 

 ๕ นายรชฏ  สุวรรณเวหา 

 ๖ นายวรวิทย  วงษประเสริฐ 

 ๗ นายวัชระ  พุมพวงพานิช 

 ๘ นายวิเชียร  มณีวงษ 

 ๙ นายศักดา  ลือนาม 

 ๑๐ นายศุภนัส  แสบงบาล 

 ๑๑ นายสมภพ  เจียมตน 

 ๑๒ นายสุรศักดิ์  ใจกลา 

 ๑๓ นายเอกรัตน  แกวแท 

 ๑๔ นางสาวกุลริศา  กาบกวาง 

 ๑๕ นางคันธสรณ  ปานคง 

 ๑๖ นางสาวจิรนันท  นิชี 

 ๑๗ นางสาวชฎารัตน  รัตนวงค 

 ๑๘ นางสาวชนิดาพร  ชุมนุม 

 ๑๙ นางสาวพัชรีรัตน  ไชยวงค 

 ๒๐ นางสาวพัชรินทร  สุขะปณฑะ 

 ๒๑ นางสาวพันทิพา  กําแพงทอง 

 ๒๒ นางสาวพิชญากร  มาพะเนาว 

 ๒๓ นางสาวรัตนจิตต  สงวนจินต 

 ๒๔ นางสาวรัตติยาพร  แทนหลาบ 

 ๒๕ นางสมิตา  เฮ็งสมบูรณ 

 ๒๖ นางสาวสุชาดา  บอทรัพย 

 ๒๗ นางสาวหทัยรัตน  ดีผ้ึง 

 ๒๘ นางสาวอุบล  เนาวนนท 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๗  ราย)

 ๑ นายกําธร  ดีย่ิง 

 ๒ นายกิตติพงษ  ศรีเภา 

 ๓ นายคมชาติ  เหมทานนท 

 ๔ นายจิรทีปต  เถาวชู 

 ๕ นายชาญวุฒิ  แสนสุข 

 ๖ นายนิกร  ยองเสง 

 ๗ นายพรเทพ  ย่ีโพธิ์ 

 ๘ นายมานะ  สีนวลออน 

 ๙ นายวินิจ  คงบุญ 

 ๑๐ นายวิรุฬห  ศรีศักดิ์ประทุม 

 ๑๑ นายศุภกร  จันทขันธ 

 ๑๒ นายอดิศักดิ์  บุญเชื่อม 



 หนา   ๒๖๗ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๑๓ นายอภิรักษ  สุคันธนาค 

 ๑๔ นายอภิญญา  ทองเปรม 

 ๑๕ นายอนุพงศ  ศรีคํา 

 ๑๖ นางสาวฉัตรสุดา  วงษสาระ 

 ๑๗ นางณัฐญา  อุยสูงเนิน 

 ๑๘ นางสาวทิชากานต  จางโพธิ์ 

 ๑๙ นางสาวทิพวรรณ  อาจพงษา 

 ๒๐ นางสาวธิดารัตน  แซพู 

 ๒๑ นางสาวน้ําทิพย  วงษคํา 

 ๒๒ นางนุธิดา  เรืองคง 

 ๒๓ นางพูลศรี  เตื่อยตุน 

 ๒๔ นางสาวเยาวเรศ  บาลนคร 

 ๒๕ นางสาววรรษมล  มุงคุณ 

 ๒๖ นางสราวรรณ  จันทรทิพย 

 ๒๗ นางสาวอริสรา  สมบูรณ 

สํานักวัฒนธรรม  กีฬา  และการทองเท่ียว 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๖๖  ราย)

 ๑ นายกวิน  พิกุลงาม 

 ๒ นายคมกริช  หมัดปองตัว 

 ๓ นายเฉลิมศักดิ์  เกษไตรยกุล 

 ๔ นายชยพล  ศรีหิรัญ 

 ๕ นายชัยยา  อุทธะยะ 

 ๖ นายชัยวัฒน  รัตนเอกวาที 

 ๗ นายชูชาติ  เต็งยะ 

 ๘ นายฌาณประจักร  เมฆอาภา 

 ๙ นายโถม  ยองใย 

 ๑๐ นายธนินทรัฐ  กมลกิจจาลักษณ 

 ๑๑ นายธีรชัย  บุญศรี 

 ๑๒ นายนพินทร  ไชยทิพย 

 ๑๓ นายประสูติเวช  ทองโสภา 

 ๑๔ นายปรีชา  ชาลี 

 ๑๕ วาที่รอยตรี ปุริน  ตามตรง 

 ๑๖ นายพิเชษฐ  ปฤษณารุณ 

 ๑๗ วาที่รอยเอก ไพบูลย  ฉัตรทอง 

 ๑๘ นายภาณุพันธ  คุมวงศดี 

 ๑๙ นายภูธิอัต  วิธนสุไกร 

 ๒๐ นายมานัส  เส็งขยัน 

 ๒๑ นายยงยุทธ  น้ําขาว 

 ๒๒ นายเย่ียม  กองจิว 

 ๒๓ นายรณนิรุตต  แกวจันทร 

 ๒๔ นายวิบูลย  ตันติปฎก 

 ๒๕ นายวิโรจน  ศรีสุนันทรัตน 

 ๒๖ วาที่รอยตรี วิโรจน  ออนโกก 

 ๒๗ นายศุภกิจ  มานะมุติ 

 ๒๘ นายสมพร  บุญรอด 

 ๒๙ วาที่รอยตรี สมพร  มงคลคลี 

 ๓๐ นายสมาน  สืบสาย 



 หนา   ๒๖๘ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๓๑ นายสิโรตม  แสงเจริญ 

 ๓๒ นายสุรไกร  มณูธรรม 

 ๓๓ นายสุรชัย  วิทยถาวรวงศ 

 ๓๔ นายสุวรรณ  ไชยดี 

 ๓๕ นายอนันตโรจน  วยะนันทน 

 ๓๖ นายอนุชา  ศรีรุงเรือง 

 ๓๗ นายอภินันท  ประเสริฐแสง 

 ๓๘ นายอภิวัฒน  ปญจบุษย 

 ๓๙ นายอุดม  จอกรบ 

 ๔๐ นายอุดม  ลายทิม 

 ๔๑ นางสาวกนกรัตน  ชลาสินธุ 

 ๔๒ นางสาวกวีณาสรณ  แสงชัยศุภานันท 

 ๔๓ นางสาวเกษรา  ทิพจักราธิวงศ 

 ๔๔ นางสาวคัคณางค  วีรกิจพานิช 

 ๔๕ นางสาวฐิติชญา  เกตุการณ 

 ๔๖ นางสาวธนัชนันท  ถาปนา 

 ๔๗ นางสาวธีรวรรณ  วรศักดิ์ 

 ๔๘ นางสาวพจนา  นิจันทร 

 ๔๙ นางสาวพัชรินทร  บุญสิริจรัสพร 

 ๕๐ นางสาวมลฤดี  เรืองนุช   

 ๕๑ นางสาวลักขณา  เปรมลาภ 

 ๕๒ นางสาววันทนา  เตชะสุวรรณา 

 ๕๓ นางสาววิธิดา  หนูอินทรแกว 

 ๕๔ นางวิลาสิณี  ศรีปรางคทอง 

 ๕๕ นางศิราภรณ  พัฒนจันทร 

 ๕๖ นางสาวโศจิรัศมิ์  กุลศิริชัยวัฒน 

 ๕๗ นางสาวสามคีย  กันตพงษ 

 ๕๘ นางสายใจ  บุญสุวรรณ 

 ๕๙ นางสาวสิริลักษณ  ทัดมั่น 

 ๖๐ นางสิริลักษณ  ธรรมธร 

 ๖๑ นางสาวสุกัญญา  แสนวงศ 

 ๖๒ นางสุนันทา  สายดํา 

 ๖๓ นางสาวสุพัฒนา  ธนกุลไพศาล 

 ๖๔ นางสาวอปสร  วันธงชัย 

 ๖๕ นางสาวอัญชลี  ศรวิเศษ 

 ๖๖ นางอุทัยวรรณ  หนูชู 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๙  ราย)

 ๑ นายเจริญ  ฆองชะฎา 

 ๒ สิบเอก ไชยชนะ  เตะอวน   

 ๓ นายณรงคเวทย  มิ่งโสภา 

 ๔ นายเดชนริศ  หาญโรจนกุล 

 ๕ นายธราธร  โพธิสัตย 

 ๖ นายปณต  ปานสมุทร 

 ๗ วาที่รอยตรี รชต  สุทธิจิตตกุล 

 ๘ นายศรุติ  เดชวิถี 

 ๙ นายศิริพงษ  เหหาสุข 

 ๑๐ นายสราวุฒิ  แสงสกล 

 ๑๑ นายสันติ  หงษทอง 

 ๑๒ นายสาธิต  ชมเชี่ยวชาญ 



 หนา   ๒๖๙ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๑๓ นายสุเทพ  เพ่ิมลาภ 

 ๑๔ นางสาวกนกพรรณ  บุญคงมา 

 ๑๕ นางสาวจิราพร  กมลปล้ืม 

 ๑๖ นางสาวตะวันนารี  วิเศษศิริ 

 ๑๗ นางสาวนันทวรรณ  หัสดี 

 ๑๘ นางสาวนารีทัต  โกมารทัต 

 ๑๙ นางสาวพันธวดี  อินทรมณี 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๒  ราย)

 ๑ นายกิตติพงษ  เพชรโพธิ์ทอง 

 ๒ นายเกรียงไกร  แสนภักดี 

 ๓ สิบเอก จตุพล  กลํ่าอุไร 

 ๔ นายธนพัชร  ทัพดี 

 ๕ นายธนู  นาคประเสริฐ 

 ๖ นายพัสกร  วรชิน 

 ๗ นายยอด  วงษสุวรรณ 

 ๘ นายวิโรจน  สุขสมาน 

 ๙ นายสุเทพ  กําภูศิริ 

 ๑๐ นางชุติมา  สุวรรณจันทร 

 ๑๑ นางสาวปภาดา  ฉอนสมบูรณ 

 ๑๒ นางสาวประภัสศร  แสงระยับ   

 ๑๓ นางสาวพัสดี  ภูเดช 

 ๑๔ นางสาวริญญารัตน  อุดมหิรัญเกียรติ 

 ๑๕ นางสาววนิดา  ปญญา 

 ๑๖ นางวัชรินทร  จําเนียรกุล 

 ๑๗ นางศศิธร  ชุมมาส 

 ๑๘ นางสาวไหวดะ  เหย็บหนุด 

 ๑๙ นางอมรรัตน  เข็มพิมาย 

 ๒๐ นางสาวอรทัย  พรมณี 

 ๒๑ นางสาวอัญชุลี  บุญฤทธิ์ภักดี 

 ๒๒ นางอุบล  นิยมเขตร 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๘๕  ราย)

 ๑ นายกิติชัยพงษ  ประยงคหอม 

 ๒ นายจตุรวิทย  สามสีเนียม 

 ๓ นายจตุรวิทย  หมื่นเจริญ 

 ๔ นายจิรพงศ  โคตุทา 

 ๕ นายชานนท  ภูววิทิต 

 ๖ นายณฐาภพ  เกตุตรง 

 ๗ นายณัฐฐฐนนท  ไชยปญญา 

 ๘ นายณัฐพล  พรประพันธุ 

 ๙ นายดําเนิน  ถินกระโทก 

 ๑๐ นายธวัชชัย  ภักดีปญญา 

 ๑๑ นายธีรวัฒน  นพเสาร 

 ๑๒ นายนนทวัฒน  จิตตอําไพ 

 ๑๓ สิบเอก นรินทร  เวียนหา 

 ๑๔ นายบุญโชค  ทันใจชน 

 ๑๕ นายปรีชา  สุขใย 

 ๑๖ นายปยะณัฐ  เชื้อบัณฑิต 



 หนา   ๒๗๐ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๑๗ นายพิสิษฐ  ธรรมโรจน 

 ๑๘ นายเพ่ิมพูล  ไชยชมภู   

 ๑๙ นายฟาโรห  ชัชกุล 

 ๒๐ นายภราดร  แกวไสพร 

 ๒๑ นายภานุ  สุทธิมัย 

 ๒๒ นายภุชชงค  ขาวจํานงค 

 ๒๓ นายยอดรัก  ทองพ่ึงทรัพย 

 ๒๔ นายลักขชัย  กฤชนอย 

 ๒๕ วาที่รอยตรี วรธนกร  อังวาณิชชากุล 

 ๒๖ นายวีรพงษ  ซื่อตรง   

 ๒๗ นายวีระ  เนตรศิลานนท 

 ๒๘ นายวีระยุทธ  อามาตย 

 ๒๙ นายศราวรรษ  กระทู 

 ๓๐ นายศิวะพล  พัฒนทอง 

 ๓๑ นายศุภวัฒน  มีเสียงศรี 

 ๓๒ นายสมชาย  ฤกษจํานงค 

 ๓๓ นายสมพงษ  จิตรนัย 

 ๓๔ นายสรรเพชญ  วิบูลยเสข 

 ๓๕ นายสิทธัตถ  ลาดี 

 ๓๖ นายสุดแดน  จุลศิริ 

 ๓๗ นายอภิชาต  กุลกิติรังษี 

 ๓๘ นายอภิชิต  มานิตศรศักดิ์ 

 ๓๙ นายอุเทน  รื่นชล 

 ๔๐ นายโอภาส  ศรีจ่ันเพชร 

 ๔๑ นางสาวกนกพร  จอง 

 ๔๒ นางสาวกรรณิกา  วัฒนพงศภาคิน 

 ๔๓ นางกฤศณา  อินไชย 

 ๔๔ นางสาวกฤษฐญา  เนียมชาญเวช 

 ๔๕ นางสาวกษมาพร  ขจรบุญ 

 ๔๖ นางสาวกันทรารมย  หอมเลิศ 

 ๔๗ นางสาวกันทิมา  เสียงเพราะ 

 ๔๘ นางสาวกาญจนา  จันทรไผ 

 ๔๙ นางสาวกุลพธู  ชูประเทศ 

 ๕๐ นางสาวขนิษฐา  คงทรัพย 

 ๕๑ นางสาวจิตลัดดา  เทพพิบูลย 

 ๕๒ นางสาวจิราภรณ  เชื้อกุณะ 

 ๕๓ นางสาวจุฑามาศ  คําคุม 

 ๕๔ นางสาวเจติยา  เมตุลา 

 ๕๕ นางสาวเจษฎา  ศิริเมือง 

 ๕๖ นางชมัยพร  สุวรรณสุขสันติ 

 ๕๗ นางสาวทัดดาว  คงดี 

 ๕๘ นางสาวทินวดี  สีดาชมภู 

 ๕๙ นางสาวธัญพิชชา  ฤทธิ์จรูญ 

 ๖๐ นางสาวธีรนุช  นามลี 

 ๖๑ นางสาวนันทิตา  ปานเจริญ 

 ๖๒ นางสาวนาฏวดี  เงินโชคอํานวย 

 ๖๓ นางสาวนิตยา  สวางย่ิง 

 ๖๔ นางสาวนิสา  พิมพิเศษ 

 ๖๕ นางสาวนุชณพา  ธรรมนาม 

 ๖๖ นางสาวนุชนาท  กําปนทอง 



 หนา   ๒๗๑ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๖๗ นางปณิดา  รักไทย 

 ๖๘ นางสาวประภัสสร  ลามอ 

 ๖๙ นางสาวปยะนาถ  ฉัตรวัฒนานันท 

 ๗๐ นางสาวพรพิมล  มังคะโล 

 ๗๑ นางพวงพยอม  ทัศนากรณ 

 ๗๒ นางสาวพัทธนันท  อาจองค 

 ๗๓ นางภารดี  นทีพิทักษ 

 ๗๔ นางสาวมณฑิรา  สายวัน 

 ๗๕ นางสาวมนสิกานต  ชัยคํา 

 ๗๖ นางสาวรุงนภา  อวมขํา 

 ๗๗ นางสาววรรณภา  เนียมจันทร 

 ๗๘ นางสาววราภรณ  บุญฉวี 

 ๗๙ นางสาวศิริลักษณ  หนึ่งดานจาก 

 ๘๐ นางสาวศีตลา  ยุตติศาสตรโกศล 

 ๘๑ นางสาวสวรรยา  สุพรม 

 ๘๒ นางสาวสุวรรณา  ทองขวัญแกว 

 ๘๓ นางสาวสุวรรณา  สารี 

 ๘๔ นางสาวอภิชญา  นันทราทิพย 

 ๘๕ นางสาวอรพร  โชตยันดร 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๗  ราย)

 ๑ นายปฏิญญา  ณะมี   

 ๒ นายสุริต  หินขาว 

 ๓ นางสาวขวัญอนงค  ฉ่ําไป 

 ๔ นางสาวจันจิรา  กล่ินออน 

 ๕ นางสาวณรัชรา  ชวงภักดี 

 ๖ นางสาวดรุณี  บุญรื่น 

 ๗ นางสาวนิตยา  ทองกาสี 

 ๘ นางปทิตตา  ขบวนฉลาด 

 ๙ นางสาวปวัญรัตน  จงราช 

 ๑๐ นางสาวเรนิกา  รักษาเมือง 

 ๑๑ นางสาววนิดา  อุระ 

 ๑๒ นางสาวศุภภาวรรณ  ชางสี 

 ๑๓ นางสาวสมปราถนา  สินมาก 

 ๑๔ นางสาวสศิรานี  เหลาดี 

 ๑๕ นางสุดาพร  ทองอราม 

 ๑๖ นางสาวสุธิดา  เจียวัฒนะ 

 ๑๗ นางสาวอุทัยทิพย  มัตถิตะเตา 

สํานักการคลัง 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๖๐  ราย)

 ๑ นายชัชวาลย  เพ็ชรสีสม 

 ๒ นายชัยวิทย  เสมอภาค 

 ๓ นายทรงวุฒิ  บัวพันธ 

 ๔ นายธีระบูลย  สุนทรพงศ 



 หนา   ๒๗๒ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๕ นายพัสกร  วุฒิโอฬารกุล 

 ๖ นายพิสิทธิ์  บุญสงา 

 ๗ นายมนตรี  ภักดี 

 ๘ นายมนตรี  ศรีจํานง 

 ๙ นายรัชพล  ตั้งปกรณกูล 

 ๑๐ นายเรืองศักดิ์  สายสิงหทอง 

 ๑๑ นายวิโรจน  เกื้อคลัง 

 ๑๒ นายวีระวัฒน  จงเจริญคุณวุฒิ 

 ๑๓ นายสุทธิพงษ  เชี่ยวเอี่ยมวัฒนา 

 ๑๔ นายอยุทธ  อุทัยศิริกุล 

 ๑๕ นายอุทิศ  เมืองไทย 

 ๑๖ นายเอกศักดิ์   ปจฉิมพิหงษ 

 ๑๗ นางจรรยา  จิตรสุภาพ 

 ๑๘ นางสาวจริญญา  เครือศิลป 

 ๑๙ นางจริยา  รัตพันธุ 

 ๒๐ นางจิราวรรณ  วรรณบุตร 

 ๒๑ นางสาวจุฑาทิพย  ตันสุขชัย 

 ๒๒ นางสาวชัฏภัสสร  ศรีจันทรฉาย 

 ๒๓ นางสาวญาณิศา  นวลแกว 

 ๒๔ นางสาวฐิตาภา  กระแสรลม 

 ๒๕ นางสาวณัฐชา  ทวีพัฒน 

 ๒๖ นางสาวณัฐฌา  ไดสกุลชู 

 ๒๗ นางสาวณัฐปภัสร  ศักดิ์ไชยพล 

 ๒๘ นางดวงแกว  สกุลจิตจินดา 

 ๒๙ นางทับทิม  เทศดี 

 ๓๐ นางสาวทิพวัลย  ถิระโคตร 

 ๓๑ นางสาวธารทิพย  หงษทอง 

 ๓๒ นางสาวนรารัตน  ฉิมพลี 

 ๓๓ นางนุจนี  นิลศรี 

 ๓๔ นางสาวเบญจวรรณ  ประทีปพรศักดิ์ 

 ๓๕ นางสาวปภัสสร  จําเนียร 

 ๓๖ นางสาวปราณี  โสฬส 

 ๓๗ นางสาวปยะนุช  ธนนิลกุล 

 ๓๘ นางพรนิภา  คูสกุลรัตน 

 ๓๙ นางสาวพรสุวรรณ  เลิศวิมลนันท 

 ๔๐ นางสาวพัชรี  คชกิจจารักษ 

 ๔๑ นางสาวพัทยาภรณ  นาคลําภา 

 ๔๒ นางสาวไพรัช  แสงคํา 

 ๔๓ นางมณรัตน  สงจิตร 

 ๔๔ นางสาวเยาวลักษณ  คงประสม 

 ๔๕ นางสาวรัตนาภรณ  อักษรกิตติ์ 

 ๔๖ นางสาวฤดี  แยมศรวล 

 ๔๗ นางสาววันทนา  กวีวัจน 

 ๔๘ นางสาววาริน  แคนดา 

 ๔๙ นางสาววิมลรัตน  สุวรรณชัยยง 

 ๕๐ นางศศิธร  แกวถาวร 

 ๕๑ นางสมบูรณ  รอดบวง 

 ๕๒ นางสุดาพร  จรเจริญ 

 ๕๓ นางสาวสุพรรณิการ  นาคทองอินทร  

 ๕๔ นางสาวสุพัตรา  โตตามวงษ 



 หนา   ๒๗๓ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๕๕ นางสาวสุภัสสรณ  บุญมีประเสริฐ 

 ๕๖ นางสุมาลี  นครชัย 

 ๕๗ นางสาวอภิญญา  มุมณี 

 ๕๘ นางสาวอรุณี  วุฒิกรณ 

 ๕๙ นางสาวอัญชลี  สารสุวรรณ 

 ๖๐ นางสาวอําไพ  ทองหลอ 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๐  ราย)

 ๑ นายกรุงสยาม  แสงปาก 

 ๒ นายเกียรติศักดิ์  เจริญศรี 

 ๓ นายธวัชชัย  จันทรทิพย 

 ๔ นายปรีชา  ทุงลา 

 ๕ นางสาวกัญญารัตน  เถกิงศักดิ์ 

 ๖ นางจุไรรัตน  ศรีมหาพรรณ 

 ๗ นางสาวชนัญชิดา  พิทยาธรเลิศ 

 ๘ นางสาวธนวรรณ  พันธุ 

 ๙ นางสาวนงลักษณ  มั่นสกุล 

 ๑๐ นางสาวนุชจิรา  คงทรัพย 

 ๑๑ นางสาวบุษรา  ทิพยตระกูล 

 ๑๒ นางสาวพรทิพย  คัมภีรสิริวุฒิกุล 

 ๑๓ นางสาวพอใจ  หิรัญสุข 

 ๑๔ นางสาวพักตรเพ็ญ  เพ็งพันธ 

 ๑๕ นางสาวพัชรี  พนารัตนชัย 

 ๑๖ นางสาววรรณฤดี  จันทรสุข 

 ๑๗ นางสาววิรัญชนา  นวะสิมมา 

 ๑๘ นางโศภิตดา  นาคฉวี 

 ๑๙ วาที่รอยตรีหญิง สุภัชญา  นาคสุทธิ  

 ๒๐ นางสาวสุมนฑา  บัวเผียน 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๓๘  ราย)

 ๑ นายจักรกฤษณ  พันธวานิช 

 ๒ นายธีรวุฒิ  เกียรติสิริไพโรจน  

 ๓ นายนวพล  ปรีเปรม 

 ๔ นายบรรเลง  สายวงศฝน 

 ๕ นายสุรัตน  สรายทอง 

 ๖ นายอํานวย  เหล็งบํารุง 

 ๗ นายอุดมพล  หอมจันทร 

 ๘ นางสาวชนาภา  จิตตถาวร 

 ๙ นางสาวชนิดาภา  จันทรโต 

 ๑๐ นางสาวชลาลัย  ทิมแกว 

 ๑๑ นางสาวฐิติวัลคุ  มาลา 

 ๑๒ นางสาวทัศนีย  บุญรัตน 

 ๑๓ นางทิพยมณฑา  นัยวัฒน 

 ๑๔ นางสาวธนิตา  พิภัทรนันท 

 ๑๕ นางสาวนก  นพรัตนศิริ 

 ๑๖ นางสาวนฤมล  ดวงหวัง 

 ๑๗ นางสาวปยธิดา  เพชรสังคาด 

 ๑๘ นางสาวปยรัตน  บุญยงค 

 ๑๙ นางสาวปยอร  จันทรแจง 

 ๒๐ นางสาวพจนารถ  ทรงดาวเรือง 



 หนา   ๒๗๔ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๒๑ นางสาวยุวะดี  แรเงิน 

 ๒๒ นางรัชดาวรรณ  หลวงพรหม 

 ๒๓ นางสาวรุงระวี  เกษรมาลี 

 ๒๔ นางสาวลักขณา  สังขกลมเกล้ียง 

 ๒๕ นางวันเพ็ญ  แซตัน 

 ๒๖ นางศศิรรจน  สกุลรุงเรืองชัย 

 ๒๗ นางสาวศิริวันทนา  คําแกว 

 ๒๘ นางสาวศุภักษร  บุญฤทธิ ์

 ๒๙ นางสาวศุภากร  ภูลลาพ 

 ๓๐ นางสาวศุภิสรา  เดชเพชร 

 ๓๑ นางสาวสมกมล  ฉัตรนุกูล 

 ๓๒ นางสาวสรวงฤทัย  ปทมจิตร 

 ๓๓ นางสาวสุจินดา  ทองเดช 

 ๓๔ นางสุนทรี  อุประทา 

 ๓๕ นางสุรีมาศ  เกษตรภิบาล 

 ๓๖ นางสาวสุรีย  พรหมพันธ 

 ๓๗ นางสาวหทัยรัตน  ชูทรัพย 

 ๓๘ นางสาวอินทิรา  เอกวรกิตติคุณ 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๕๒  ราย)

 ๑ นายกิตติศักดิ์  ทองหลา 

 ๒ นายคุณากร  ลีนะวัฒนา 

 ๓ นายจินตวีร  สุเสวี 

 ๔ นายชัยรัตน  สุขสวัสดิ์ 

 ๕ นายชัยอนันต  โพธิพฤกษ 

 ๖ นายดนัย  อินทร 

 ๗ นายทวีลาภ  จันทรศรีสุริยะวงศ  

 ๘ นายธีรพงศ  นพวงศ ณ อยุธยา   

 ๙ นายปวีพล  อรพินท 

 ๑๐ วาที่รอยตรี พีรพล  เรืองจํารัส 

 ๑๑ นายภาสิต  อินเอี่ยม 

 ๑๒ นายมรกต  ไพฑูรย 

 ๑๓ นายสุชน  สายสรรพมงคล 

 ๑๔ นายสุชาติ  อินอราม 

 ๑๕ นายเสกสรรค  จันทรสุขปลูก 

 ๑๖ นางสาวกรณิการ  พรณะศรี 

 ๑๗ นางสาวกรรณิการ  แกวประดิษฐ 

 ๑๘ นางสาวกัญญณัฐ  โภคาพันธ 

 ๑๙ นางกัลยา  เงินศิริ 

 ๒๐ นางสาวกุลวดี  ทองบุญเจริญ 

 ๒๑ นางสาวเขมจิรา  ณ รังษี 

 ๒๒ นางสาวจอมอนงค  นาคนัตถ 

 ๒๓ นางสาวจันจิรา  คงธนะ 

 ๒๔ นางสาวจีระนันท  บุญวัฒน 

 ๒๕ นางจุฑารัตน  จันลา 

 ๒๖ นางสาวดิศรา  คะริเรือง 

 ๒๗ นางสาวทิพยวรรณ  สุวรรณหงษ 

 ๒๘ นางสาวธนาภรณ  คมจิตร 

 ๒๙ นางสาวนิภาพร  ออนเขวา 

 ๓๐ นางสาวบาหยัน  แชมชอย 



 หนา   ๒๗๕ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๓๑ นางบุหงา  จีนะวิจารณะ 

 ๓๒ นางสาวเบญจมาภา  กะลัมพะนันทน 

 ๓๓ นางสาวปญญานันทร  ปนรุม  

 ๓๔ นางปยะนุช  บุระผากา 

 ๓๕ นางสาวพัชรี  ประเสริฐสังข 

 ๓๖ นางสาวพิศมัย  ดวงแกว 

 ๓๗ นางสาวมณฑิยา  ดําแพร 

 ๓๘ นางสาวมยุรี  แซกี้ 

 ๓๙ นางสาวมะลิ  คลายเครื่อง 

 ๔๐ นางสาวฤทัยรัตน  ดิเรกศิลป 

 ๔๑ นางสาววนิชา  เดชะบุญ 

 ๔๒ นางสาววรรณา  แซเอี๊ยะ 

 ๔๓ นางสาววรรณา  สุรภัฎ 

 ๔๔ นางสาววรานิษฐ  อภิวัฒนธนายศ 

 ๔๕ นางสาววิลาสินี  ยามชวง 

 ๔๖ นางสาวศรีสุดา  สอนกริ่ม 

 ๔๗ นางสุนีพร  เรือนจันทร 

 ๔๘ นางสาวสุพัตรา  บุญญาธิการ 

 ๔๙ นางสาวสุรีรัตน  กอยขุนทด 

 ๕๐ นางสาวอรพรรณ  หนูเสน 

 ๕๑ นางสาวอริสา  โพธิ์ศรี 

 ๕๒ นางสาวอาภาพร  วรรฒนะ 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๔  ราย)

 ๑ นายกิตติศักดิ์  ทองกันยา 

 ๒ นายจิรวัฒน  ศิริแสน 

 ๓ นายเฉลิมรัฐ  จําปาดง 

 ๔ นายรักษธิสุทธิ์  ศาลางาม 

 ๕ นายวุฒิไกร  แซเลา 

 ๖ นายสรศักดิ์  สีดา 

 ๗ นายสุภกิจ  อินตะ 

 ๘ นายสุรกิจ  หลาจักร 

 ๙ นายอภิวัฒน  หาญปราบ 

 ๑๐ นางขนิษฐา  จ่ันกรด 

 ๑๑ นางสาวชัญญานุช  แสงโนน 

 ๑๒ นางสาวฐิตินันท  ปานเพชร 

 ๑๓ นางสาวธิสารัศม  ภาณุวิมลสิน 

 ๑๔ นางสาวนารีลักษณ  สุขอราม 

 ๑๕ นางสาวน้ําฝน  แหวนทองคํา 

 ๑๖ นางสาวเนตรนภา  สุชีวะ 

 ๑๗ นางสาวผุสดี  ทองกวด 

 ๑๘ นางสาวภัทรวดี  อุตมะพันธุ 

 ๑๙ นางสาวเมชญา  ปทมะทิน 

 ๒๐ นางสาวลักขณา  เชื้อนิล 

 ๒๑ นางวันทนา  ตุลารักษ 

 ๒๒ นางสาวศรีวรรณ  รุงระวี 

 ๒๓ นางสาวสุภาพร  ทันจันทร 

 ๒๔ นางสาวอัจฉรา  พรมชาติ 



 หนา   ๒๗๖ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

สํานักเทศกิจ 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๓  ราย)

 ๑ นายชัยรัตน  เจนกุลนิษฐ 

 ๒ นายปฏิญญา  แสงนิล 

 ๓ นายพงศธร  ช้ันไพศาลศิลป 

 ๔ นายพิเชษฐ  จิตนิวรณ 

 ๕ นายพิสุทธิ์  ทองถิ่น 

 ๖ นายวิรัตน  สายแวว 

 ๗ นายวีระวุธ  อาทิ 

 ๘ นางสาวชมนภสร  วีระชาติ 

 ๙ นางสาวธฤษวรรณ  ถ้ําแกว 

 ๑๐ นางฟา  สุขีแดน 

 ๑๑ นางสาวรัชพร  เล้ียงประเสริฐ 

 ๑๒ นางสาวสุดชีวา  ฟกเส็ง 

 ๑๓ นางสาวสุพรรษา  ดวงมาลา 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๖  ราย)

 ๑ นายกิตติพงษ  ทิพยสุขุม 

 ๒ นายศุภกร  ธนพรชูชวง 

 ๓ นายสรรเสริญ  ยินดีโสตร 

 ๔ นางสาวธัญญรักษ  คําผอง 

 ๕ นางสาววริยา  แกวชุมพล 

 ๖ นางสุรียทิพย  ศรีนิล 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๙  ราย)

 ๑ นายกฤษดากร  บุญจูง 

 ๒ นายชินโชติ  แสงอรุณ 

 ๓ นายณัฐวุฒิ  ศรีเกษม 

 ๔ จาโท นาวิน  หิรัญรุงรัตน 

 ๕ นายสุนทร  จันทรสิงห 

 ๖ นางนิรมล  นามกรณ 

 ๗ นางสาวบุษบา  ผลปฐมวัย 

 ๘ นางสาวหัศญา  คลายสุวรรณ 

 ๙ นางสาวอภิณหพร  ตั้งพีระสิทธิ์ 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๐  ราย)

 ๑ นายการันต  อยูสําลี 

 ๒ นายณัฐศาสตร  ศรีพิมพมาตย 

 ๓ นายแทนไท  สุวรรณรงค 

 ๔ นายภาสกร  ศรีพานิช 

 ๕ นายรัชชานนท  สมอนา 

 ๖ นายศุภกฤต  สูนโยธา 

 ๗ นายสิทธิเดช  ทองสวัสดิ์ 

 ๘ นายอุดม  วงษอนันต 



 หนา   ๒๗๗ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๙ นางสาวจุฑาทิพ  ถาวรศิริ 

 ๑๐ นางสาวณัฎฐา  หวงรักษ 

 ๑๑ นางสาวถวิลวงศ  เปยมคุม 

 ๑๒ นางทวี  การเพียร 

 ๑๓ นางสาวทัณฑิกา  ญาณสูตร 

 ๑๔ นางสาวปทมา  สาหรับ 

 ๑๕ นางสาวปทมาพร  จันทรทองศร ี

 ๑๖ นางสาวพรเพ็ญ  ฟกเทศ 

 ๑๗ นางสาวสุเมตตา  จําเริญ 

 ๑๘ นางสาวเสาวภา  ประสารภักดิ์ 

 ๑๙ นางสาวหัสญา  เกตุสุวรรณ 

 ๒๐ นางอนิษฐา  แลวงคนิล 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๙  ราย)

 ๑ นายกัมพล  รื่นฤทธิ์ 

 ๒ นายณรงคศักดิ์  สัมมาเพ็ชร 

 ๓ นายประภาส  ดีมูล 

 ๔ นายภูกิจ  ไทยบุตร 

 ๕ นายศรชัย  สิงหนาม 

 ๖ นายวัชรพล  พุมหิรัญ 

 ๗ วาที่รอยตรี อนุรักษ  คําภิระวงศ 

 ๘ นายอนุรักษ  โงวเจริญ 

 ๙ นางกัญชรี  แกวศรี 

สํานักพัฒนาสังคม 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๓๘  ราย)

 ๑ นายขจรโชค  ฉัตรแกวสิริ 

 ๒ นายจิติวัฒน  จึงสมประสงค 

 ๓ นายชิตวร  ศรีวงษา 

 ๔ นายประชา  จิวัธยากูล 

 ๕ นายไพรัตน  เหมันต 

 ๖ นายภราดร  ณ สงขลา 

 ๗ นายภาณุวัฒน  เสาเวียง 

 ๘ นายภูริญาณภัทร  สีวะสา 

 ๙ นายรัฐภักต  คีรีรัตน 

 ๑๐ นายสมภพ  สังขจันทร 

 ๑๑ นางสาวกมลรัตน  ภูมิอินทร 

 ๑๒ นางกฤษณา  สมบัติสวัสดิ์ 

 ๑๓ นางกฤษยา  เพชรฤทธิ์ 

 ๑๔ นางสาวจรัญญา  ธรรมนู 

 ๑๕ นางสาวจารุณี  ชูกุลสัมพันธ 

 ๑๖ นางสาวจารุวัฒณ  ณ ศรีโต 

 ๑๗ นางสาวชวันรัตน  วิเศษเสาวภาคย 

 ๑๘ นางสาวทัสนันทน  เศรษฐวิบูลย 

 ๑๙ นางธัญญธร  รัตนบุรี 

 ๒๐ นางสาวนาวินี  คงสัตย 



 หนา   ๒๗๘ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๒๑ นางสาวบุษกร  คํามุงคุณ 

 ๒๒ นางสาวประภาพรรณ  หาญวิเศษ 

 ๒๓ นางปยวรรณ  จองวิวัฒสกุล 

 ๒๔ นางสาวพรพิมล  วิสารกาญจน 

 ๒๕ นางพิชญสินี  ปานเกตุ 

 ๒๖ นางไพเราะ  มวงงาม 

 ๒๗ นางสาวภาวิณี  หวิงปด 

 ๒๘ นางสาวมิรันตี  วรอุไร 

 ๒๙ นางสาวรุจิรพรรณ  เลิศศิลาทอง 

 ๓๐ นางสาวลลิตา  มหาวาณิชยวงศ 

 ๓๑ นางสาววัลยลิกา  ล้ิมสุวรรณ 

 ๓๒ นางสาววิมลมาศ  อุนปุณฑริก 

 ๓๓ นางสาววิรงรอง  อินนุพัฒน 

 ๓๔ นางศิรินทิพย  ทองเอียด 

 ๓๕ นางสาวศิริสุดา  ขําศิริ 

 ๓๖ นางสายสิน  วงศจินดา 

 ๓๗ นางอชิรญาณ  อยูประเสริฐ 

 ๓๘ นางสาวอาจารี  วันยาว 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๕  ราย)

 ๑ นางสาวจันทรัศม  จันทรศรี 

 ๒ นางสาวจิตราภา  สวางเดือน 

 ๓ นางสาวณฑิณี  ศิริเขต 

 ๔ นางพรวดี  มหิศมณี 

 ๕ นางสาวรุงทิพย  ศิริกุลยานนท 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๔  ราย)

 ๑ นายยุทธนา  เกิดกุล 

 ๒ นางกมลลักษณ  ชวลิตเมธารัตน 

 ๓ นางสาวกัญชลิตา  เกตุทัพ 

 ๔ นางสาวจุฑารัตน  ตันเจริญ 

 ๕ นางฉวีวรรณ  เกษเกษร 

 ๖ นางสาวธัญลักษณ  ธัญญเจริญ 

 ๗ นางสาวธิชาดา  รงคแสงศักดิ์ 

 ๘ นางนิ่มนวล  โสมนัส 

 ๙ นางสาวปยนันท  จันทรักษ 

 ๑๐ นางสาววาสนา  อินทรสูรย 

 ๑๑ นางสาวสุทิสา  ศงสภาต 

 ๑๒ นางสาวสุปราณี  บุญโนนแต 

 ๑๓ นางสุพรรณี  โชติกุล 

 ๑๔ นางสาวอัญทิมา  ตรีแกว 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๙  ราย)

 ๑ นายขจรพงศ  สุนทรไชยา 

 ๒ นายชาคร  ทิวทัศน 

 ๓ นายณฐกร  ปฏิญญานุสรณ 

 ๔ นายธนภูมิ  มาลัยกรอง 



 หนา   ๒๗๙ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๕ นายบุญญฤทธิ์  ประสงค 

 ๖ นายรชฏ  มงคล 

 ๗ นายวรรณชัย  อารีกุล 

 ๘ นายวิโรจน  คงเทพ 

 ๙ นายวุฒิชัย  มูลศรีแกว 

 ๑๐ นางสาวกัลยา  พวงชลอ 

 ๑๑ นางสาวเกตุชญาธิป  แทนมณี 

 ๑๒ นางสาวชญานิษฐ  ออนละมูล 

 ๑๓ นางสาวดลพร  ตติยโชคสกุล 

 ๑๔ นางสาวธัญญารัตน  ลวนชื่น 

 ๑๕ นางสาววรรณวิมล  โสภิสเขื่อนขันธ   

 ๑๖ นางสาววรรณษา  กองเกิด 

 ๑๗ นางศิรินทร  หิรัญยูปกรณ 

 ๑๘ นางสาวเสาวลักษณ  ขันกสิกรรม 

 ๑๙ นางสาวอัจฉรา  วงษเสนา 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓  ราย)

 ๑ นายนรินธร  เรือนใจดี 

 ๒ นายพิทักษ  อารียกุล 

 ๓ นางสาวจุฬาลักษณ  พุฒจีบ 

สํานักการจราจรและขนสง 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๐  ราย)

 ๑ นายกฤษฎ์ิ  ณ ลําพูน 

 ๒ นายโกวิทย  จุลรัตน 

 ๓ นายจักรธัช  มีเดช 

 ๔ นายจักรพงษ  เทียนพิทักษ 

 ๕ นายธันวิทย  ธัญพรจรนนท 

 ๖ นายประชารักษ  ทิมา 

 ๗ นายภูริชญ  พิทักษวรพันธ 

 ๘ นายวิทยา  แดงประเสริฐ 

 ๙ นายศักดิ์ชาย  บทมาตร 

 ๑๐ นายศุภณัฏฐ  สงวนนวลรักษ 

 ๑๑ นายศุภมิตร  ลายทอง 

 ๑๒ นายสนั่น  โทวะดี 

 ๑๓ นายอนุชา  อนอิ่ม 

 ๑๔ นางสาวครองศิริ  โอรัญรักษ 

 ๑๕ นางจันทรจิรา  โพธิติ 

 ๑๖ นางสาวทศพร  โปมิ่ง 

 ๑๗ นางสาวนุจรีย  พงษเฉลิม 

 ๑๘ นางสาวปริสรา  ชาติทหาร 

 ๑๙ นางสาวประภาวดี  วชิรพุทธิ์ 

 ๒๐ นางสาวอุไรวรรณ  เทียมเมือง 

 



 หนา   ๒๘๐ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๐  ราย)

 ๑ นายกรณ  เปยมนอย 

 ๒ วาที่รอยตรี ครรชิต  เพ็ชรศรี 

 ๓ นายชัยรัตน  สังสวัสดิ์ 

 ๔ นายธราธร  กาญจนากร 

 ๕ นายวิวัฒน  ทองออน 

 ๖ นายสรพล  ศิริถาพร 

 ๗ นายสาธิต  อินจําปา 

 ๘ นายอารยะ  ศรีชัย 

 ๙ นางสาวเกศินี  วรกระมล 

 ๑๐ นางปรียฉัตร  เปรมมณี 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๗  ราย)

 ๑ นายจิรภัทร  ปนจาด 

 ๒ นายซาบีล  อูมา 

 ๓ นายพลากร  ทับทิมศรี 

 ๔ นายวิชัย  เพ่ิมเกียรติขจร 

 ๕ นายสุรชัย  ไทยกุล 

 ๖ นางปรญิญา  ตินตะโมระ 

 ๗  นางสาวภัคจิรา  กุลพญา 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๗  ราย)

 ๑ นายกัณฑอเนก  สังขศรีธนโชค 

 ๒ นายชยพล  เขมวริทธิ์ 

 ๓ นายชัชนันท  ปานะพิพัฒน 

 ๔ นายฐณวัฒน  วัฒนจรัส 

 ๕ นายณัฐพงษ  ไชยลาภ 

 ๖ นายนฤชิต  บุญมิรัตน 

 ๗ นายนฤนาท  สิริรัชมงคล 

 ๘ นายมนตรี  หนูทองอินทร 

 ๙ นายวสุ  โพธิ์แกว 

 ๑๐ นายศุภชัย  คุณสิงห 

 ๑๑ นายโอฬาร  ยอดสูงเนิน 

 ๑๒ นางสาวฐิติชญาน  ทรัพยญาณกรณ 

 ๑๓ นางสาวพิมพพิศา  วงศชยกิจ 

 ๑๔ นางสาวพีวิระกาญจน  รัมภารัตน 

 ๑๕ นางสาวภูวษา  ธัญจรัสพร 

 ๑๖ นางวารินทร  มั่นคง 

 ๑๗ นางสุภัทรา  บุญดวง 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๕  ราย)

 ๑ นายจักษกฤษณ  จันทรสอน 

 ๒ นายทองดี  เนื้อแกน 

 ๓ นายธนสิษฐิ์  เปรี่ยวจําเริญ 

 ๔ นายพฤทธิ์อานนท  เปรี่ยวจําเริญ 

 ๕ นางสาวนันทพร  เคาโนนกอก 



 หนา   ๒๘๑ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

สํานักการวางผังและพัฒนาเมือง 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๕  ราย)

 ๑ นายปยะวัฒน  คุณประเสริฐ 

 ๒ นายวัชระ  กาญจนสุต 

 ๓ นายวิลาส  ทิพยอําพร 

 ๔ นายศิวพล  สุวิทยาอนนท 

 ๕ นายสมบูรณ  มหาผล 

 ๖ นายอัฐพล  ดลยานุเคราะห 

 ๗ นางกุลวดี  หันทาชีวะ 

 ๘ นางสาวขวัญชนก  ศักดิ์โฆษิต 

 ๙ นางถาวรีย  ครุฑบางยาง 

 ๑๐ นางทิพยสุคนธ  ชวงทอง 

 ๑๑ นางสาวทิพวรรณ  แสนจันทร 

 ๑๒ นางสาววริศรา  เสนหเจริญ 

 ๑๓ นางสาววันเรารวี  ธนกัญญา 

 ๑๔ นางสาวสรลัคน  นาคเกิด 

 ๑๕ นางสุคนธา  ศรีแกวหลอ 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๕  ราย)

 ๑ นายวีระศักดิ์  มั่นหมาย 

 ๒ นายสุธี  เปยมวิไล 

 ๓ นางสาวพัชรี  ดีไพบูลย 

 ๔ นางสาวลัดดาวัลย  ภูตินันท 

 ๕ นางสาวสุภัชฌา  อนวัชพงศพันธ 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๓  ราย)

 ๑ นางกาญจนา  หนอนารถ 

 ๒ นางสาวชลลดา  พุฒเจริญ 

 ๓ นางอําพร  จันทะมาส 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒๓  ราย)

 ๑ นายชัยรัตน  จงเจริญสุข 

 ๒ นายเนติพงษ  โควหกุล 

 ๓ นายมณฑล  เย่ียมไพศาล 

 ๔ นายวัชรินทร  มาเจริญ 

 ๕ นายวายุ  จันประนต 

 ๖ นายวีราทร  มงคลพาณิชยกิจ 

 ๗ นายสมโภชน  กอนพล 

 ๘ นายอธิวัฒน  สีดา 

 ๙ นายเอกชัย  อาจสิทธิ์ 

 ๑๐ นางสาวกุลภา  ชัยรัตน 

 ๑๑ นางจตุพร  สักพันธ 

 ๑๒ นางสาวชัญญาภรณ  ลาดเสนา 



 หนา   ๒๘๒ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๑๓ นางณัชชา  สุทธิชาติ 

 ๑๔ นางสาวธัญทิพา  เวทมาหะ 

 ๑๕ นางสาวน้ําฝน  พิพัฒนวงษ 

 ๑๖ นางสาวนุสรา  พิพัฒนพรธรรม 

 ๑๗ นางสาวปณิตา  มวงผล 

 ๑๘ นางสาววาริกา  มังกะลัง 

 ๑๙ นางสาววิภาพร  แซฉั่ว 

 ๒๐ นางสรินทรพร  จินดามุกข 

 ๒๑ นางสาวสุนิษา  มีนรินทร 

 ๒๒ นางสาวอนุตรา  ไชยนันทน 

 ๒๓ นางอัญชิษฐา  ดิสระ 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓  ราย)

 ๑ นายจิรวิทย  เถื่อนขวัญ 

 ๒ นางสาวจิราภรณ  ตรีธนะกิตติ 

 ๓ นางสาวนันทนา  โวหาร 

สํานักปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๗๙  ราย)

 ๑ จาสิบโท กันตธสิทธิ์  พิมพสอาด   

 ๒ นายกาชาด  สรอยสยัมภู  

 ๓ นายกิตติพล  กลัดพันธุ  

 ๔ นายกิตติศักดิ์  พงศกมลรัตน   

 ๕ นายกิติพงต  ตราประยูร  

 ๖ ดาบตํารวจ โกเมศ  สองสมุทร  

 ๗ นายจเร  วรรณาเวช  

 ๘ สิบตํารวจโท จิรพจน  วิเชียรชม  

 ๙ นายเฉลิมฤทธิ์  สีตะโสภา  

 ๑๐ นายชญาดิษฎ  ชูสังกิจ  

 ๑๑ พันจาอากาศเอก ชลิต  จิตตสวัสดิ์ไทย  

 ๑๒ นายเชิดชัย  สานิสี  

 ๑๓ นายไชยวัฒน  ไชยบุญเรือง  

 ๑๔ นายดํารงศักดิ์  เมชฌสมภพ  

 ๑๕ นายทรงพล  ธรรมมงคล  

 ๑๖ จาสิบตรี ทิวัตร  ศรีคง   

 ๑๗ นายธราธร  ลีกระจาง  

 ๑๘ นายนพรัตน  ปฏิแพทย  

 ๑๙ นายนรินทร  เผ่ือนทอง  

 ๒๐ นายนันทพล  เชยสกุล  

 ๒๑ นายนิรันดร  บัวขาว  

 ๒๒ นายบัญชา  คหินทพงษ  

 ๒๓ นายประภาส  สุขนอก  

 ๒๔ นายประสิทธิ์  พลหลา  

 ๒๕ จาเอก ปราโมทย  พรมอยู  

 ๒๖ นายพงศธร  จุลวัจนะ  

 ๒๗ นายพงศพัฒน  บุญมา  

 ๒๘ จาสิบเอก พัฒนศักดิ์  ตุนกอง    



 หนา   ๒๘๓ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๒๙ นายพิริยธรรม  นุชประไพพงษา  

 ๓๐ นายพุทธิอาจ  หงษชูเวช  

 ๓๑ นายพูนศักดิ์  วงษเสงี่ยม  

 ๓๒ นายไพจิตร  คําคม  

 ๓๓ นายไพฑูรย  จันทร   

 ๓๔ นายไพบูลย  งามนอย  

 ๓๕ จาสิบตํารวจ ภาณุ  ภาณุทัต  

 ๓๖ สิบตํารวจโท ภามิน  แกวสวี  

 ๓๗ จาสิบตํารวจ ภิญโญ  พุกภิญโญ   

 ๓๘ นายภิรมย  อยูมาก  

 ๓๙ นายภุชพงศ  สัญญโชติ  

 ๔๐ นายยุทธศักดิ์  ศรีตะเขตต  

 ๔๑ นายวันชัย  ศุขประมวล  

 ๔๒ นายวิทวัส  ทองมั่นคง  

 ๔๓ นายวิทูร  คงเพ็ง   

 ๔๔ นายวิวัฒนชัย  เอกาพันธ  

 ๔๕ นายวีระยุทธ  กาญจนวณิชย   

 ๔๖ วาที่รอยตรี ศิริพล  จิระวัฒน  

 ๔๗ นายสนธยา  ดําเปล้ือง  

 ๔๘ นายสมเกียรติ  ศรีภิรมย  

 ๔๙ นายสัจจพร  ยุวัฒนา  

 ๕๐ นายสายชล  พุกาธร  

 ๕๑ นายสําเร็จฤทธิ์  ทองเพียง  

 ๕๒ นายสําเริง  ผลรัตน  

 ๕๓ วาที่พันตรี สิทธิพล  เถียรศิริวัฒน  

 ๕๔ นายสิทธิภูมิ  พงษศิลา  

 ๕๕ นายสุขุมวุฒิ  พุทธรักษา  

 ๕๖ นายสุรพงษ  ธีรานุสนธิ์  

 ๕๗ นายสุรินทร  พิมพศิริ  

 ๕๘ นายอนุวัฒน  การะเวก  

 ๕๙ นายอภิรัตน  สัมฤทธิ์สิริพงศ  

 ๖๐ นายอมต  กัญญาบุณ  

 ๖๑ สิบตํารวจโท อัครินทร  สุขะ   

 ๖๒ นายอาคม  สุทธิบุญ  

 ๖๓ นางจันจีราพร  ศรีสุดดี  

 ๖๔ นางจิรนันท  สีมี  

 ๖๕ นางสาวนันทนภัส  ใจกลา  

 ๖๖ จาสิบตํารวจหญิง น้ําออย  ประดับเพชร  

 ๖๗ นางสาวเนตรทราย  กาญจนอุดมการ   

 ๖๘ นางสาวปราณีต  อูเจริญ  

 ๖๙ นางปุณณพิชญา  รอดเปลง   

 ๗๐ นางพรนิภา  สุรพงรักตระกูล   

 ๗๑ นางสาวพิมพลภัทร  บัวจุด  

 ๗๒ นางพิศสมัย  หมกทอง  

 ๗๓ นางสาวภัสรธณัทชา  ภาเภา  

 ๗๔ นางสาวรุงศิร ิ จารุวงศกุล  

 ๗๕ นางสาววิไลพร  แตงภู  

 ๗๖ นางสาวศิริโสภา  กุลศิริวัฒนา  

 ๗๗ นางสาวสรินยา  ชัดแววศรี   

 ๗๘ นางสาวเสาวลักษณ  แกนแกว   

 ๗๙ นางอรัญญา  แกวนอก 



 หนา   ๒๘๔ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๔๖  ราย)

 ๑ นายกําพลศักดิ์  พยัพยตรี  

 ๒ นายกิตติศักดิ์  มุสิกชาติ  

 ๓ นายจรัญ  กันทะ  

 ๔ นายเจษฎา  ที่รัก  

 ๕ นายฉลอง  เดชสม  

 ๖ วาที่รอยตรี ฉัตรชัย  บุญศิริยานนทชัย   

 ๗ นายถวัล  อินเจริญ  

 ๘ นายทรงธรรม  ฉิมวารี  

 ๙ วาที่รอยเอก ทวีศักดิ์  พรหมสุวิชา  

 ๑๐ นายธนะกฤษฎ์ิ  จีราวัชรอมรเดช  

 ๑๑ นายธิติพัตร  รอดสําอางค  

 ๑๒ วาที่รอยตรี ธีระพันธุ  สถิตเกรียงไกร  

 ๑๓ นายธีระยุทธ  สมอาง  

 ๑๔ จาสิบตรี นิพัทธ  สุเทศ  

 ๑๕ นายบุญฤทธิ์  หัตถิยา  

 ๑๖ นายปญจพล  พรมสวัสดิ์  

 ๑๗ พันจาตรี พงศวัชร  พงศอริยธนาทร  

 ๑๘ นายพงษพันธ  วะลัยใจ  

 ๑๙ นายมงคล  กาแกว  

 ๒๐ นายรชตะ  ศิริวัฒนโชติกุล  

 ๒๑ นายรณรงค  ยลไชย  

 ๒๒ นายเริงชัย  คลายสุวรรณ  

 ๒๓ นายวรษา  สุทัมศักดิ์  

 ๒๔ นายวิเชียร  คงผอม  

 ๒๕ สิบเอก ศักดิ์ชัย  พันธศรี  

 ๒๖ นายศิริพงศ  เจริญศรี  

 ๒๗ นายสมเจน  ชูทอง  

 ๒๘ นายสมชาย  หงษา  

 ๒๙ นายสมทบ  สิบหวา  

 ๓๐ วาที่รอยตรี สมนึก  เอกไทย  

 ๓๑ นายสมยศ  อาดํา  

 ๓๒ นายสันทัด  ทองออน  

 ๓๓ นายสัมฤทธิ์  สุนทร  

 ๓๔ นายสามารถ  ซอนกล่ิน  

 ๓๕ นายสิทธิรัตน  ลอมผล  

 ๓๖ นายสุเทพ  เกตุแกว  

 ๓๗ นายสุเทพ  ลูกฟก  

 ๓๘ นายสุริยกานต  สมรสหลวง  

 ๓๙ นายสุวรรณะ  กาลนิล  

 ๔๐ นายอนิรุธ  อุดมกิตติ  

 ๔๑ นายอาทิตย  เหลืองวัฒนะวุฒิ  

 ๔๒ จาสิบตรี อาฟานดี้  สุวรรณมณี  

 ๔๓ นายอํานาจ  ยศมา  

 ๔๔ นางสาวพรสุดา  ประพิศ  

 ๔๕ นางรดา  จิณะปน  

 ๔๖ นางสาววัชรี  เจะมัด 

 



 หนา   ๒๘๕ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๔๔๑  ราย)

 ๑ นายกนก  หอมสิน  

 ๒ นายกมล  ทัดเทียม  

 ๓ นายกรินทร  เนระภู  

 ๔ นายกฤษณะ  ผลนาค  

 ๕ นายกฤษดา  นวรัตนาภรณ  

 ๖ นายกฤษดา  ศิริวัจโนดม  

 ๗ นายกฤษดา  สุทธิบุญ  

 ๘ นายกฤษดา  อวยจินดา  

 ๙ นายกันตพจน  นราภัทระดิษย  

 ๑๐ นายกันตพัฒน  ลาดแลน  

 ๑๑ จาสิบตรี กําพล  วรรณบูรณ   

 ๑๒ นายกิตติพงษ  บุญคลอย   

 ๑๓ นายกิติชัย  จักรแกว  

 ๑๔ นายกิติศักดิ์  ชีวัน  

 ๑๕ นายเกรียงไกร  นุมกรรณ  

 ๑๖ นายเกรียงศักดิ์  สรอยมาศ   

 ๑๗ นายเกรียงศักดิ์  สุขสินชัย  

 ๑๘ นายเกียรติพล  แซกี้  

 ๑๙ นายเกียรติศักดิ์  โตแสง  

 ๒๐ นายขวัญชัย  แสนปกรณ  

 ๒๑ นายคเชนทร  ปานมหาไชย  

 ๒๒ นายคณพศ  สุดาชม  

 ๒๓ วาที่รอยตรี คมกริช  แสนณรงค  

 ๒๔ นายคมคปภัส  พีรสินโตโสภณ  

 ๒๕ นายคมศักดิ์  ลํ้าเลิศ  

 ๒๖ นายจตุพล  ปลายขอก  

 ๒๗ นายจักพงค  คงผอม  

 ๒๘ นายจักรกฤษณ  คลังสมบัติ  

 ๒๙ นายจักรพงศ  อินน้ําคบ  

 ๓๐ นายจักรพงษ  โพธิ์จันทร  

 ๓๑ นายจักรพันธ  บุญจันทร  

 ๓๒ นายจักรภพ  วงศโสภา  

 ๓๓ นายจักริน  สุขโข  

 ๓๔ นายจักรินทร  ราชประสิทธิ์  

 ๓๕ นายจิติชัย  อุทัยแสง  

 ๓๖ นายจิรเดช  เจิมเครือ  

 ๓๗ นายจิรพัฒน  กุลสุ   

 ๓๘ นายจิระ  ใจหลัก   

 ๓๙ นายจิระศักดิ์  อินเดช  

 ๔๐ นายจีระวัฒน  แตงเอี่ยม  

 ๔๑ นายจีระศักดิ์  งามสงา  

 ๔๒ นายจุมพล  ชูมวง  

 ๔๓ นายเจริญ  คลายพุก  

 ๔๔ นายเจริญธรรม  สุวรรณลาภา  

 ๔๕ นายเจษฎวุฒิ  พรมทา  

 ๔๖ นายเจษฎา  คาระวะ  

 ๔๗ นายเจษฎา  ตรงเมธี  

 ๔๘ นายเจษฎาพร  วรรณขันธ  



 หนา   ๒๘๖ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๔๙ นายเจษฎาภรณ  อุมบุญ  

 ๕๐ นายฉลองยศ  เงินคํา  

 ๕๑ นายฉัตรชัย  คงกระโทก  

 ๕๒ นายฉัตรชัย  เสือจุย  

 ๕๓ นายฉัตรชัย  ออนกล่ัน  

 ๕๔ นายเฉลิม  ดอนสิงหะ  

 ๕๕ นายชนัสถนันท  ศิลารัตน  

 ๕๖ นายชรินทร  ผาสุข  

 ๕๗ นายชรินทร  สังขแกว  

 ๕๘ นายชวนชุม  สุยพงษพันธ  

 ๕๙ นายชวลิต  ยะปะเต  

 ๖๐ นายชัชชัย  ศรีสวาท  

 ๖๑ นายชัยญา  สีดี  

 ๖๒ จาสิบตรี ชัยธัช  ธรรมไพศาล  

 ๖๓ นายชัยนาท  ทนันชัย  

 ๖๔ นายชัยนาท  สาโรจน  

 ๖๕ นายชัยวัฒน  งามประเสริฐ  

 ๖๖ นายชัยวัฒน  จอมหงส  

 ๖๗ นายชาญชัย  ทูไพเราะ  

 ๖๘ นายชาญณรงค  เผ่ือแผ  

 ๖๙ นายชาลี  ฉายาวรรณ  

 ๗๐ นายชินพงศ  ศรีสุวรรณ  

 ๗๑ สิบตํารวจเอก ชิษณุพงศ  สิทธิ์เดชพีรดา  

 ๗๒ นายชุมพร  บุญภู   

 ๗๓ นายชูเกียรติ  ไกรรส  

 ๗๔ นายชูศักดิ์  ปรีชา  

 ๗๕ นายเชษฐดา  เตือนจิตร  

 ๗๖ นายเชิดพงศ  แกนกระโทก  

 ๗๗ นายเชิดศักดิ์  โพธิ์ทอง  

 ๗๘ นายโชคชัย  นิรัติศัยโสภิญ  

 ๗๙ นายไชยา  มะยัง  

 ๘๐ นายฐณะวัฒน  ขันธรูจี  

 ๘๑ นายฐากูล  สาระ  

 ๘๒ นายฐิติพงศ  เหมวงศ  

 ๘๓ นายณกรณ  สดศรีทอง  

 ๘๔ นายณฐนน  โชติเสนชัย  

 ๘๕ นายณฐภัทร  บัวจันทร  

 ๘๖ นายณธภัส  เนียมสิน  

 ๘๗ นายณรงค  ยวงใย  

 ๘๘ นายณรงค  ฤทธิ์เดช  

 ๘๙ นายณรงคชัย  พวงเปย  

 ๙๐ นายณัชศิต  อัมพะวัต  

 ๙๑ นายณัฐพงษ  สิงหกํา  

 ๙๒ นายณัฐวุฒิ  ศรีภิรมย  

 ๙๓ นายณัฐสิทธิ์  บุญโกะ  

 ๙๔ นายดํารงครักษ  ขัติสุรินทร  

 ๙๕ นายตอศักดิ์  เพ็ชรสีงาม  

 ๙๖ วาที่เรือโท เตชินทธธเนษฐ  ฤทธิกรณโชติ   

 ๙๗ นายทรงยศ  ออนทรัพย  

 ๙๘ นายทรงสิทธิ์  พรหมงาม  



 หนา   ๒๘๗ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๙๙ นายทวีศิลป  ธรรมนิยม  

 ๑๐๐ นายทองคํา  พะนิจรัมย  

 ๑๐๑ จาสิบตรี ทองปาน  ชินทะวัน  

 ๑๐๒ นายทินกร  เครือวิเสน  

 ๑๐๓ นายทีฆา  โสภี  

 ๑๐๔ นายทีปพิพัฒน  เนตรคุณโพธิ์เจริญ  

 ๑๐๕ นายเทพชัย  ศรีแมนมวง  

 ๑๐๖ นายเทวัญ  กันหารินทร  

 ๑๐๗ นายเทวา  กาลพัทธ  

 ๑๐๘ นายเทียนชัย  คีรีเดช   

 ๑๐๙ นายธงชัย  ใหมเกื้อ   

 ๑๑๐ นายธนกร  คงดี   

 ๑๑๑ นายธนกฤต  ธนะโชคพิบูล  

 ๑๑๒ นายธนเดช  สังขทอง  

 ๑๑๓ นายธนพนธ  ชัชวาลย  

 ๑๑๔ นายธนพล  แกวมาก  

 ๑๑๕ นายธนพัต  ไชยศิลป   

 ๑๑๖ นายธนรัตน  นอยนารถ  

 ๑๑๗ นายธนา  นิธิลาภ  

 ๑๑๘ นายธนากร  รัตนประทุม  

 ๑๑๙ นายธเนศ  ไตรบุตรี  

 ๑๒๐ นายธรรมรัต  เสาวภาพ  

 ๑๒๑ นายธวัชชัย  เกิดโอภาส  

 ๑๒๒ จาสิบตรี ธัชชัย  มาตงามเมือง  

 ๑๒๓ นายธานี  ทองไชย  

 ๑๒๔ นายธีรภัทร  จําปา 

 ๑๒๕ นายธีรวัฒน  กลอมบรรจง  

 ๑๒๖ นายธีรวัฒน  ผิวออน  

 ๑๒๗ นายธีรศักดิ์  คนึงคิด  

 ๑๒๘ นายธีระวัฒน  พุทธเสน  

 ๑๒๙ นายเธียรวิชญ  พิสุทธิปกรณ  

 ๑๓๐ นายนครินทร  ปานโดะ   

 ๑๓๑ นายนครินทร  ผินกลับ  

 ๑๓๒ นายนพดล  จันทมูล  

 ๑๓๓ นายนพดล  พลายลอมมูล  

 ๑๓๔ นายนพดล  ฟกเย็น  

 ๑๓๕ นายนพดล  เลขะวิจิตรวาจา  

 ๑๓๖ นายนพดล  อินเชย  

 ๑๓๗ สิบเอก นพพล  จันทโพธิ์  

 ๑๓๘ นายนพพล  ชูอําไพ  

 ๑๓๙ นายนพพล  ดุลยะโสภาพรรณ  

 ๑๔๐ นายนรเดช  นรสาร  

 ๑๔๑ นายนเรนทร  บุญเพ่ิม  

 ๑๔๒ นายนฤดล  เหลือบุญชู  

 ๑๔๓ นายนัฐพงษ  ชูอินทร   

 ๑๔๔ นายนันทโชค  อินสวาง  

 ๑๔๕ นายนาวิน  สุทํา  

 ๑๔๖ นายนิพนธ  อินทรน้ําเงิน  

 ๑๔๗ นายนิพล  มงคล  

 ๑๔๘ นายนิรันดร  ชื่นอุรา  



 หนา   ๒๘๘ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๑๔๙ นายนิรันดร  เหิมหาญ  

 ๑๕๐ นายนิรุช  แสงดาว   

 ๑๕๑ นายนิสิทธิ์  เลียวเลิศวิทยา 

 ๑๕๒ นายบรรจง  ชมภูวิเศษ  

 ๑๕๓ นายบรรพต  ดอนสิงหะ  

 ๑๕๔ นายบุญชวย  จันทรเสม  

 ๑๕๕ นายบุญชาย  เปยมาลัย  

 ๑๕๖ นายบุญเติม  วิใจยา  

 ๑๕๗ นายบุญย่ิง  ออนวิมล  

 ๑๕๘ นายบุญเลิศ  สุขโหมด  

 ๑๕๙ นายบุญสง  จันทรเกษร  

 ๑๖๐ นายบุญเสริม  ขันธจําเนียร  

 ๑๖๑ นายปชญา  กาญจนศักดิ์  

 ๑๖๒ นายประกิต  ชนากร  

 ๑๖๓ นายประยงค  ปติทวี  

 ๑๖๔ นายประยุทธ  สะพันธ  

 ๑๖๕ วาที่รอยตรี ประสบสุข  สุนประสิทธิ์  

 ๑๖๖ นายประสพพร  นานจัตุรัส  

 ๑๖๗ นายประสิทธิ์  ซีบังเกิด 

 ๑๖๘ นายประสิทธิ์  วันประดุง  

 ๑๖๙ นายประเสริฐ  สุดหาร  

 ๑๗๐ นายประเสริฐ  อินทรทอง  

 ๑๗๑ นายปรัชญา  บุญบัว  

 ๑๗๒ นายปราโมทย  แดงขันธ  

 ๑๗๓ นายปริเชฏฐ  เหมือนดาว  

 ๑๗๔ นายปริญญา  โกมารทัต  

 ๑๗๕ นายปรีดา  พงษอิ่ม 

 ๑๗๖ นายปญญา  พิบูลโรจนปรีดา  

 ๑๗๗ นายปญญา  สุทธิพณิชพงศ  

 ๑๗๘ นายปญญาพล  พรมกัณฑ  

 ๑๗๙ นายปยวัฒน  จันทรคุณาสุขะ 

 ๑๘๐ นายปยะพร  หงษเจริญ  

 ๑๘๑ นายเปรม  นาคมาโนช  

 ๑๘๒ นายพงศธร  ขุนนอก  

 ๑๘๓ นายพงศธร  วงษดี  

 ๑๘๔ นายพงศปณต  ทองสวัสดิ์  

 ๑๘๕ นายพงษเทพ  อินทรทองนอย  

 ๑๘๖ นายพงษศักดิ์  วิชัยกุล  

 ๑๘๗ นายพจนฤทธิ์  พาณิชย  

 ๑๘๘ นายพบโชค  อองลา  

 ๑๘๙ นายพรชัย  โสลา 

 ๑๙๐ นายพลภัทร  มีหลา  

 ๑๙๑ นายพัลลภ  ดุนสุข  

 ๑๙๒ นายพิเชษฐ  เกตคําภา  

 ๑๙๓ นายพิเชษฐ  วงศรีเทพ  

 ๑๙๔ นายพิทยา  ยังอยู  

 ๑๙๕ นายพิทักษ  เมาฬีทอง  

 ๑๙๖ นายพิทักษ  โมริดา  

 ๑๙๗ นายพินิจ  กรเอี่ยม  

 ๑๙๘ นายพินิจ  ไชยคชบาล  



 หนา   ๒๘๙ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๑๙๙ นายพิพัฒน  ทรงภักดี  

 ๒๐๐ นายพิภพ  กอบสินคา  

 ๒๐๑ จาสิบตรี พิศิษฐ  สิทธิ์ธรรมวิไล  

 ๒๐๒ นายพิษณุ  ตอสกุล  

 ๒๐๓ นายพิษณุ  เปรียบจันทึก  

 ๒๐๔ นายพิสิษฐ  ชนากร  

 ๒๐๕ นายพิสิษฐ  ชัยณรงค  

 ๒๐๖ นายพีรพัฒน  โตบัณฑิต  

 ๒๐๗ นายไพรัช  ภูระยา  

 ๒๐๘ นายไพวรรณ  คํานึง  

 ๒๐๙ นายภคิน  ศุภวริษฐ  

 ๒๑๐ นายภฑิล  โพธิลักษณ  

 ๒๑๑ นายภราดร  อยูจุย  

 ๒๑๒ นายภัทรพล  รงคทอง  

 ๒๑๓ นายภัทรวัฒณ  หงษยนต 

 ๒๑๔ นายภัทรวิทย  พรหมยศ  

 ๒๑๕ นายภัทรเศรษฐ  แจงสวาง 

 ๒๑๖ นายภัทระ  เกิดทรัพย  

 ๒๑๗ นายภาคภูมิ  ขุนทอง 

 ๒๑๘ นายภาณุวัฒน  ศรีคําสุข  

 ๒๑๙ นายภาสกร  อุดมโภคินวิบูล  

 ๒๒๐ นายภาสพงศ  โพธิ์มาก  

 ๒๒๑ นายภิญโญ  คล้ิงไชย  

 ๒๒๒ นายภิราม  ทองคําพานิช  

 ๒๒๓ นายภูวนัย  ภูนาค  

 ๒๒๔ นายมงคล  ดํารงชาติ  

 ๒๒๕ นายมณีรัตน  การบุญ  

 ๒๒๖ นายมนตรี  แดงไธสง  

 ๒๒๗ นายมนตรี  ทานพรม  

 ๒๒๘ นายมนตรี  ปานขาว  

 ๒๒๙ นายมนัสชนก  ถูระวรณ   

 ๒๓๐ นายเมธี  เพ็ชรจันทึก  

 ๒๓๑ นายยอดรัก  ขันทนาลัย  

 ๒๓๒ นายยุทธนา  ดีเลิศประเสริฐกุล  

 ๒๓๓ นายยุทธนา  บัวสุดตา  

 ๒๓๔ นายยุทธนา  วีระทรัพย  

 ๒๓๕ นายยุทธพงค  หวังเจริญรัตน  

 ๒๓๖ นายยุทธพงษ  วิสิษฐยุทธศาสตร  

 ๒๓๗ นายยุทธยา  ศรีสรอย  

 ๒๓๘ นายยูนิก  รอยพิลา  

 ๒๓๙ สิบตํารวจเอก รณชัย  กุลธนานันทชัย   

 ๒๔๐ นายรณชัย  พลรัตน  

 ๒๔๑ นายรังสรรค  ปคุณพูลสิน  

 ๒๔๒ นายราชันย  เอี่ยมสะอาด 

 ๒๔๓ นายรุง  ศิริ  

 ๒๔๔ นายรุงโรจน  บุญกา  

 ๒๔๕ นายฤทธิไกร  พอนคง  

 ๒๔๖ นายลัทธเอก  บัวทอง  

 ๒๔๗ นายวชิระ  เหลืองออน  

 ๒๔๘ นายวรชัย  วรานุวัตร  



 หนา   ๒๙๐ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๒๔๙ นายวรพจน  ทาจีน  

 ๒๕๐ นายวรยุทธ  แกวประดับ  

 ๒๕๑ นายวรวุฒิ  บุตรรักษ  

 ๒๕๒ นายวรวุฒิ  สอนสงวน 

 ๒๕๓ นายวรวุฒิ  เสาวพันธ  

 ๒๕๔ นายวราพงษ  คงดวง  

 ๒๕๕ นายวสันต  ภักดีแกว  

 ๒๕๖ นายวสันตชัย  สาคร 

 ๒๕๗ นายวสิษฐ  วงษนันตา  

 ๒๕๘ นายวัชรพล  ทิพยบุญผล  

 ๒๕๙ นายวัชระ  สุวรรณมงคล  

 ๒๖๐ นายวัฒนา  เนียมงาม  

 ๒๖๑ นายวันชัย  ขาวแดง  

 ๒๖๒ นายวัลลภ  อังคณานุวัฒน 

 ๒๖๓ นายวาที  บุญถนอม  

 ๒๖๔ นายวิชัย  งอนรถ  

 ๒๖๕ นายวิชาญ  กิ่งจันทร  

 ๒๖๖ นายวิเชษฐ  สุนทรวิภาต  

 ๒๖๗ นายวิเชียร  ชัยบํารุง  

 ๒๖๘ สิบตํารวจโท วิเชียร  ผูเล่ืองลือ 

 ๒๖๙ นายวิญู  สวางแกว  

 ๒๗๐ นายวิทยา  ทองสองชั้น  

 ๒๗๑ นายวิทยา  พันธุคําสิงห  

 ๒๗๒ นายวิน  ชินเครือ  

 ๒๗๓ นายวิยเทพ  คชาชีวะ 

 ๒๗๔ นายวิรัตน  บุญพยุง  

 ๒๗๕ นายวิริยะ  วงษออน  

 ๒๗๖ นายวิรุจ  ชุมพล  

 ๒๗๗ นายวิโรจน  แสงสวาง 

 ๒๗๘ นายวิษณุ  คลังเพชร 

 ๒๗๙ นายวีรภัทร  รื่นนาม 

 ๒๘๐ นายวีรวัฒน  เมฆฉิม 

 ๒๘๑ นายวีระชาติ  สระแกว 

 ๒๘๒ นายวีระชาติ  สุทธิประภา 

 ๒๘๓ นายวีระวิทย  ขุนแผว 

 ๒๘๔ นายวุฒิพร  เหล็กเพชร  

 ๒๘๕ นายวุทธิพงษ  ทรัพยสิน  

 ๒๘๖ นายศรายุทธ  กระเบา  

 ๒๘๗ นายศรายุทธ  กาบบัวลอย  

 ๒๘๘ นายศรายุทธ  สุดาทิพย  

 ๒๘๙ นายศราวุฒิ  รักพอ 

 ๒๙๐ นายศราวุธ  วิเชียรพัฒน 

 ๒๙๑ นายศรีนคร  สังขขาว 

 ๒๙๒ นายศรีศักดิ์  พินศรี  

 ๒๙๓ นายศรุต  ศรวัสอดิภา 

 ๒๙๔ นายศศิพันธ  อยูนาม  

 ๒๙๕ นายศักดา  สมยืน  

 ๒๙๖ นายศักดิ์ชาย  พัชรพงษ   

 ๒๙๗ นายศักรภพน  ลอตซอง  

 ๒๙๘ นายศิริวัฒน  ไตยวงษ  



 หนา   ๒๙๑ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๒๙๙ นายศิริวัฒน  มวนปาก  

 ๓๐๐ นายศุภฤกษ  มุขตารี  

 ๓๐๑ นายเศรษฐสิทธิ์  อองเอี่ยม  

 ๓๐๒ นายสกล  ศรีสวาง  

 ๓๐๓ นายสถาปนา  ถนอมกิจนุรักษ  

 ๓๐๔ นายสนธยา  ดิษฐปาน  

 ๓๐๕ นายสมคิด  ชางเสน  

 ๓๐๖ นายสมเจตน  กาสูลงค  

 ๓๐๗ นายสมใจ  เกษประทุม  

 ๓๐๘ นายสมใจ  ผองโสภณ 

 ๓๐๙ นายสมชาติ  เขียวประทุม  

 ๓๑๐ นายสมชาย  ฤทธิ์บุญ 

 ๓๑๑ นายสมโชค  ชินประพันธ  

 ๓๑๒ นายสมเด็จ  ขาวพิมล   

 ๓๑๓ นายสมบัติ  โสมบานกวย  

 ๓๑๔ นายสมบูรณ  ถนัดไร  

 ๓๑๕ นายสมปอง  มูลมะณี  

 ๓๑๖ นายสมพงษ  แหยมไทย  

 ๓๑๗ นายสมพร  เพ็ชรอาวุธ  

 ๓๑๘ นายสมพล  ศรีสัตบรรณ  

 ๓๑๙ นายสมยศ  สิงหมา 

 ๓๒๐ นายสมศักดิ์  สนิสุริวงค  

 ๓๒๑ นายสมศักดิ์  อิ่มอราม  

 ๓๒๒ นายสยม  ทูไพเราะ  

 ๓๒๓ นายสยาม  เทียนดี  

 ๓๒๔ นายสยาม  บินอุมา  

 ๓๒๕ นายสรภัค  รัชตโสภณ  

 ๓๒๖ นายสรวุฒิ  ตันวัชรปาณี  

 ๓๒๗ นายสรายุทธ  แปนสุข 

 ๓๒๘ นายสรายุทธ  รุงวิถีชัยพร 

 ๓๒๙ นายสราวุธ  ผุยรอด  

 ๓๓๐ นายสัญญา  เผ่ือนอาษา  

 ๓๓๑ นายสันติ์  เดชพร  

 ๓๓๒ นายสันติพร  อินกา  

 ๓๓๓ นายสาธิต  บัวลอย  

 ๓๓๔ นายสายชล  ศรีสังวาลย  

 ๓๓๕ นายสาโรจน  ชูเสน  

 ๓๓๖ นายสําเริง  มีบริบูรณ  

 ๓๓๗ นายสิทธิ์ชัย  สากล  

 ๓๓๘ นายสิทธิศักดิ์  สุวรรณเกสร  

 ๓๓๙ นายสินชัย  มหาวงค  

 ๓๔๐ นายสิษฐิวัชร  เพชรศรี  

 ๓๔๑ นายสุชาติ  ดีศาลา 

 ๓๔๒ นายสุชาติ  สุขขาว  

 ๓๔๓ นายสุเชษฐ  บุญพยุง  

 ๓๔๔ นายสุทธิชัย  ไตรสุวรรณ  

 ๓๔๕ นายสุทธิพันธุ  วงศกัทลีคาม  

 ๓๔๖ นายสุทธิรักษ  รอดภัย  

 ๓๔๗ นายสุทัศน  ทับทิมศรี  

 ๓๔๘ นายสุทิน  ฉิมกลัด  



 หนา   ๒๙๒ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๓๔๙ นายสุเทพ  ทับทิมศรี  

 ๓๕๐ นายสุเทพ  ธิเตจะ  

 ๓๕๑ นายสุธี  สีมา  

 ๓๕๒ นายสุบิน  กรมไธสง  

 ๓๕๓ นายสุพจน  ปนพิศ  

 ๓๕๔ นายสุพล  ถิ่นขาม  

 ๓๕๕ นายสุพัฒน  คํามูล  

 ๓๕๖ นายสุรชัย  ไพบูลย  

 ๓๕๗ นายสุรศักดิ์  คําพูล  

 ๓๕๘ นายสุรศักดิ์  ดุลยมา  

 ๓๕๙ นายสุรศักดิ์  รอบคอบ  

 ๓๖๐ นายสุรสิทธ  หมัดละ  

 ๓๖๑ นายสุรสิทธิ์  แกวขาว  

 ๓๖๒ นายสุริยัน  วรกรรณ  

 ๓๖๓ นายสุวรักษ  ปนมณี  

 ๓๖๔ นายเสกสรร  สุวรรณกูฏ  

 ๓๖๕ นายเสนห  นรสิงห   

 ๓๖๖ นายเสรี  วันชูเชิด  

 ๓๖๗ นายแสงสุรีย  บุตรศรีภูมิ  

 ๓๖๘ นายหัตถชัย  ศรีสุข  

 ๓๖๙ นายอดิศร  ปนแกว  

 ๓๗๐ นายอดิศักดิ์  เขียวคํา  

 ๓๗๑ นายอดิศักดิ์  บัวจันทร  

 ๓๗๒ นายอดิสัณห  เทศมาก  

 ๓๗๓ สิบโท อธิพัฒน  พวงทอง  

 ๓๗๔ นายอธิวัฒน  ปณณพิชิตพงศ  

 ๓๗๕ นายอนพัทย  เขียววิชัย  

 ๓๗๖ นายอนันต  นิลขํา  

 ๓๗๗ นายอนิรุตต  สุวรรณพาหุ  

 ๓๗๘ สิบเอก อนุชา  นิจอภัย   

 ๓๗๙ นายอนุชา  ปานนาค  

 ๓๘๐ นายอนุชา  ภูมาลี  

 ๓๘๑ นายอนุเทพ  อุดมพันธ 

 ๓๘๒ นายอนุวัฒน  เฟองขจร  

 ๓๘๓ นายอภิชาติ  แตงไทย  

 ๓๘๔ นายอภิชาติ  ทิงสุข  

 ๓๘๕ นายอภิรักษ  อภิญญาขจรบุญ 

 ๓๘๖ นายอภิศักดิ์  ศิวิลัยกุล  

 ๓๘๗ นายอภิสิทธิ์  ทองชัย  

 ๓๘๘ นายอภิสิทธิ์  ภิรมยภงค  

 ๓๘๙ นายอรรณพ  ปล้ืมยุทธ 

 ๓๙๐ นายอลงกรณ  พันธุดี 

 ๓๙๑ นายออมศักดิ์  บุนนาค  

 ๓๙๒ นายอัคเดช  อาจสูงเนิน 

 ๓๙๓ นายอัครเดช  บรรจงเพชร  

 ๓๙๔ นายอัศนัย  คลองณรงค  

 ๓๙๕ นายอาคม  จันทวิลาศ  

 ๓๙๖ นายอาคม  ชุมจีน  

 ๓๙๗ นายอานุภาพ  ศิลาขาว  

 ๓๙๘ นายอํานวย  ชูขํา  



 หนา   ๒๙๓ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๓๙๙ นายอํานาจ  จานสี  

 ๔๐๐ นายอํานาจ  ย่ิงเจริญ  

 ๔๐๑ สิบตํารวจตรี อิทธิกร  ศรีกุลวัฒนา  

 ๔๐๒ นายอิทธิพล  ชุมขุนทด  

 ๔๐๓ นายอิทธิศักดิ์  ประชุม  

 ๔๐๔ นายอิสเรศร  คุณานนท  

 ๔๐๕ นายอุดมศักดิ์  มิ่งสอน  

 ๔๐๖ นายอุดมศักดิ์  วงษแหวน  

 ๔๐๗ นายอุเทน  แกวเมืองทอง  

 ๔๐๘ นายอู  จูคํานึง  

 ๔๐๙ นายเอกรินทร  ชูรอดภัย  

 ๔๑๐ นายเอกลักษณ  งามสงา  

 ๔๑๑ นายเอกลักษณ  แตงทรง  

 ๔๑๒ นายเอนก  ขัดบง  

 ๔๑๓ นายเอนก  โพธิสัตย  

 ๔๑๔ นายเอนก  หมัดหมอ  

 ๔๑๕ นายโอภาส  วิถีไพร  

 ๔๑๖ นางกชกร  เกิดจันทร  

 ๔๑๗ นางกนกวรรณ  สวัสดิ์นํา  

 ๔๑๘ นางสาวกมลวรรณ  พันธุ  

 ๔๑๙ นางสาวกิตติยา  มงคลยศ  

 ๔๒๐ นางจิณณพัต  แสนเกษม  

 ๔๒๑ นางจิรายุวัฒน  เกตุแกว  

 ๔๒๒ นางสาวจุฑามาศ  อุตรชน  

 ๔๒๓ นางสาวชนิดาภา  สวยศรี  

 ๔๒๔ นางสาวชลภัสสรณ  เศรษฐภัคนันท  

 ๔๒๕ นางสาวทัศรี  กุลสุวรรณ  

 ๔๒๖ นางสาวธนวรรณ  ศรีทอง  

 ๔๒๗ นางสาวธัญพิชชา  สระแพง  

 ๔๒๘ นางสาวนวรัตน  กงแกว  

 ๔๒๙ นางน้ําออย  เกิดศรี  

 ๔๓๐ นางสาวปญญาวดี  ใจรักษ  

 ๔๓๑ นางภิชญาภาภรณ  มีบริบูรณ  

 ๔๓๒ นางมัทนา  เลาะหมุด  

 ๔๓๓ นางรัตนา  ย้ิมยวน  

 ๔๓๔ นางสาวราตรี  สลุบพล  

 ๔๓๕ นางลาวัลย  เณรนุน  

 ๔๓๖ นางสาววิภารัตน  ศรีวิสุทธิ์  

 ๔๓๗ นางสาวศศิธร  คําหอม  

 ๔๓๘ นางสาวศิราณี  เลือดทหาร  

 ๔๓๙ นางสาวสุธิศา  ขุนสนิท  

 ๔๔๐ นางสาวสุรียพร  สงบ  

 ๔๔๑ นางสาวอมรรัตน  นาคะเวช 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๓๑๑  ราย)

 ๑ นายกฤษฎา  สุขการคา  

 ๒ นายกมนทัต  พันธธัญกิจ  

 ๓ นายกมล  จันดาหงษ   

 ๔ จาสิบตรี กฤษกร  กองรับ   



 หนา   ๒๙๔ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๕ นายกฤษฎา  คําแหล   

 ๖ นายกฤษฎา  เที้ยเจริญ   

 ๗ นายกฤษฎา  โยนสนิท   

 ๘ นายกฤษณพงศ  เชิมชัยภูมิ   

 ๙ นายกฤษณะ  เฉลยทรง  

 ๑๐ นายกลวัชร  ราโสภา   

 ๑๑ นายกอง  พงษเอี่ยม  

 ๑๒ นายกอบกู  มงคลสกุณี  

 ๑๓ นายกัมพล  อําพันธุ   

 ๑๔ นายกําพล  วันเจียม   

 ๑๕ นายกิจจา  กาสูลงค   

 ๑๖ นายกิตติพงษ  แกนกลา   

 ๑๗ นายกิตติพงษ  จังกาจิตต   

 ๑๘ นายกิตติศักดิ์  มวงเทศ  

 ๑๙ นายกิตติศักดิ์  โสมาเกตุ  

 ๒๐ นายเกรียงศักดิ์  ริ้วทอง  

 ๒๑ นายเกษม  วิญญายงค   

 ๒๒ นายเกียรติศักดิ์  เครือคํา  

 ๒๓ นายโกวิทย  จันทรเหลือง   

 ๒๔ นายโกสินทร  อุดมสันติสุข   

 ๒๕ นายขจิตพงศ  ละคํามา   

 ๒๖ นายขวัญชัย  เที่ยงธรรม  

 ๒๗ วาที่รอยตรี ขวัญชัย  วัฒนจันทร  

 ๒๘ นายคณธร  ขอดจันทึก  

 ๒๙ นายโฆสิต  ชาวสวนเจริญ   

 ๓๐ นายจตุรงค  เสาศิริ  

 ๓๑ นายจรัลพร  โตชู   

 ๓๒ นายจักรกฤช  ริยาพันธ  

 ๓๓ นายจักราวุธ  วัฒสาร  

 ๓๔ นายจิรศักดิ์  ปทถาพงษ  

 ๓๕ นายจิราวัฒน  สุขวัฒนเศรษฐ  

 ๓๖ นายจีรวุฒิ  เจือจาน   

 ๓๗ นายเฉลิมเกียรติ  แกวเกตุ  

 ๓๘ นายชยพล  สุภาสร   

 ๓๙ นายชรินทร  ศรีวงค   

 ๔๐ นายชลัช  ตุนา   

 ๔๑ นายชวลิต  งามชัยชูสิทธิ์  

 ๔๒ นายชวันธร  เรืองอุดมทรัพย  

 ๔๓ นายชัชชัย  คํามุลนา  

 ๔๔ นายชัยณรงค  สุกันทา   

 ๔๕ นายชัยยงค  ภาชนะ  

 ๔๖ นายชาติอาชาไนย  บุญเกตุ  

 ๔๗ นายชิติพัทธ  พิทักษเทพสมบัติ  

 ๔๘ นายชิราวุธ  วงษา   

 ๔๙ นายชุติเดช  ภูบัณฑิต  

 ๕๐ นายเชิดศักดิ์  แผนอําพันธ  

 ๕๑ นายณฐาภพ  แกนพรม   

 ๕๒ นายณภัทร  ลอยเมฆ  

 ๕๓ นายณรงคปกษ  เนตตะสูต   

 ๕๔ สิบเอก ณัชภัทร  พรมเกษร   



 หนา   ๒๙๕ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๕๕ นายณัฏฐ  เนตรนอย  

 ๕๖ นายณัฏฐนาท  หนูนารถ  

 ๕๗ นายณัฐชาติ  จงภิญโญเกียรติ   

 ๕๘ นายณัฐวุฒิ  เรือนเงิน  

 ๕๙ จาสิบตรี ณัฐศักดิ์  อนันตจินดา  

 ๖๐ นายดนัย  ฤทธิเดช  

 ๖๑ นายดลกฤษณ  ขุนภาคิน   

 ๖๒ นายดํารงค  ชื่นทองคํา  

 ๖๓ นายดุรงค  เพ่ิมศักดิ์  

 ๖๔ นายเดนศักดิ์  ตุมขันธ  

 ๖๕ นายถวัลย  หาโชค  

 ๖๖ นายทรงศักดิ์  จุยมณี  

 ๖๗ นายทรงสิทธิ์  วนานุกัณฑ  

 ๖๘ นายทวี  คลังแสง  

 ๖๙ นายทวีชาติ  ฉุนกลา  

 ๗๐ นายทวีวัฒน  ขัติพันธ   

 ๗๑ นายทวีศักดิ์  ยูนุช  

 ๗๒ นายทศฤทธ  โพธิสาร   

 ๗๓ นายทักษิณ  เหลาวงษา  

 ๗๔ นายทิตรติวัฒ  โคตรวงษ   

 ๗๕ นายเทพพร  วงคะจันทร  

 ๗๖ นายธงชัย  ขันแข็ง  

 ๗๗ นายธงชัย  แซล่ี   

 ๗๘ นายธนะศักดิ์  หมัดลัง   

 ๗๙ นายธนากร  จันทรออน  

 ๘๐ นายธนาพรชัย  บุญสม  

 ๘๑ นายธนายศ  ศรีนุเสน  

 ๘๒ นายธนู  โสสิงห  

 ๘๓ นายธเนศ  รื่นเริงดี  

 ๘๔ นายธราเทพ  อิ่นคํา  

 ๘๕ นายธวัช  บุระคํา  

 ๘๖ นายธวัชชัย  ศรีบาล  

 ๘๗ นายธวัชชัย  สุภาพันธ  

 ๘๘ นายธีรภาส  จันทรปอง  

 ๘๙ นายธีรศักดิ์  แสงสวาง  

 ๙๐ นายธีระ  ประทีปชัย  

 ๙๑ นายธีระเดช  วิชัยรัตน  

 ๙๒ นายธีระยุทธ  ใจอยู  

 ๙๓ นายธีระวัฒน  เทียนทองดี  

 ๙๔ นายธีระศักดิ์  โสภณ  

 ๙๕ นายนคร  ลือเกอ  

 ๙๖ นายนนทวิทย  ฝปากเพราะ  

 ๙๗ นายนพดล  บุญวรรณา  

 ๙๘ นายนพดล  หลามาชน  

 ๙๙ นายนพวุฒิ  เจียมตน  

 ๑๐๐ นายนรรัตน  ศักดิ์สิงห  

 ๑๐๑ นายนริศ  มูลอน  

 ๑๐๒ นายนเรศ  เสือจันทร  

 ๑๐๓ นายนันทวงศ  แดงประดิษฐ  

 ๑๐๔ นายนิกร  วงศโสภา  



 หนา   ๒๙๖ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๑๐๕ นายนิพนธ  ราชคง  

 ๑๐๖ นายนิวัฒน  เปรมสุขสวัสดิ์  

 ๑๐๗ นายบุญชนะ  ใจสาหัส  

 ๑๐๘ นายบุญลือ  สุขขาว  

 ๑๐๙ นายบุรินทร  เรืองขํา  

 ๑๑๐ นายปณัติ  ออนจันทร  

 ๑๑๑ นายประกาศิต  ภูบรรทัด   

 ๑๑๒ นายประทอน  สายสมบัติ  

 ๑๑๓ นายประทีป  มณีธรรม  

 ๑๑๔ นายประธาน  เทศอ่ํา  

 ๑๑๕ นายประยุทธ  คูณสมบัติ  

 ๑๑๖ นายประเวศน  แกวปรีชา  

 ๑๑๗ นายประสิทธิ์  ศรีโคกกรวด  

 ๑๑๘ นายปริญญา  กองหลา  

 ๑๑๙ นายปริญญา  ใยยอง  

 ๑๒๐ นายปวเรศ  หนูแปนนอย  

 ๑๒๑ นายปญญา  จันทา  

 ๑๒๒ นายปญญาวัฒน  มานะทวีเกียรติ  

 ๑๒๓ นายปยะ  สกุลเขียว  

 ๑๒๔ นายปยะพล  โยนสนิท  

 ๑๒๕ นายผดุงเกียรติ  ปอสี  

 ๑๒๖ นายเผาพันธ  สามหาดไทย  

 ๑๒๗ นายพงศเทพ  ดีย่ิง  

 ๑๒๘ นายพงศธร  วงศแจม  

 ๑๒๙ นายพงศนรินทร  ใสสี  

 ๑๓๐ นายพงศักดิ์  จําปา  

 ๑๓๑ นายพงษพัฒน  กลับบาง  

 ๑๓๒ นายพงษพันธุ  เดชพร  

 ๑๓๓ นายพงษสกุล  มังษา   

 ๑๓๔ นายพชร  วงศตา  

 ๑๓๕ นายพรเทพ  จําปาทอง  

 ๑๓๖ นายพรพล  บุตดีวงษ  

 ๑๓๗ นายพรรฒนชนม  เรืองสุภาวรรณ  

 ๑๓๘ นายพศิน  จงศิริ  

 ๑๓๙ วาที่รอยตรี พิชัย  วงษอาจ   

 ๑๔๐ นายพิทักษ  บัวลอย  

 ๑๔๑ นายพิษณุ  เอี๊ยวแซ  

 ๑๔๒ นายพีรศักดิ์  มั่นทรัพย   

 ๑๔๓ นายพีระพล  เคนทรภักดิ์  

 ๑๔๔ นายพูนศักดิ์  วงศเลิศ  

 ๑๔๕ นายไพรินทร  สุระ  

 ๑๔๖ นายภณพัช  อินทรพันธ  

 ๑๔๗ นายภัคพล  อาบสุวรรณ  

 ๑๔๘ นายภาณุพงศ  แตนผักแวน  

 ๑๔๙ นายภาณุมาศ  เมฆฉิม  

 ๑๕๐ นายภาสกร  ศรีจรูญ   

 ๑๕๑ นายภูวเดช  มั่นไทรทอง  

 ๑๕๒ สิบเอก มณฑล  ศรีประสิทธิ์  

 ๑๕๓ นายมนัส  ชมศรี  

 ๑๕๔ นายมนัส  ทานประสิทธิ์  



 หนา   ๒๙๗ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๑๕๕ นายมนู  พนาสันต  

 ๑๕๖ นายมลชัย  มะแอ  

 ๑๕๗ นายมานพ  ขยันการนา  

 ๑๕๘ นายมานพ  มูลคํา  

 ๑๕๙ นายมานพ  สลางสิงห  

 ๑๖๐ นายมานะ  เช่ือมกลาง  

 ๑๖๑ นายเมธี  ธรรมบันเทิง  

 ๑๖๒ นายยุทธจักร  รักพอ  

 ๑๖๓ นายยุพราช  ทองหมู   

 ๑๖๔ นายรังสรรค  ถนอมสิงห  

 ๑๖๕ จาสิบตรี รุง  สุวรรณดวง  

 ๑๖๖ นายฤทธิชา  บุญนา   

 ๑๖๗ นายลักษคณา  ภูครองผา  

 ๑๖๘ นายวชิรวิทญ  ไชยปญหา  

 ๑๖๙ นายวรพันธ  ตองใจ  

 ๑๗๐ นายวราคม  วงษฤทธิ์  

 ๑๗๑ นายวราวุฒิ  เศรษฐยะ  

 ๑๗๒ นายวสันต  โตเอี่ยม  

 ๑๗๓ วาที่รอยตรี วัชระศักดิ์  หลมเหลา   

 ๑๗๔ นายวัชรินทร  บุญยะรัตน  

 ๑๗๕ นายวัชรินทร  พุฒยอด  

 ๑๗๖ นายวันชัย  กองเกิด  

 ๑๗๗ นายวัลลพ  คงสมจิตร  

 ๑๗๘ นายวิชิต  สิงหคํา  

 ๑๗๙ นายวิฑูรย  ขุนชิต   

 ๑๘๐ นายวิฑูรย  ทองกอน  

 ๑๘๑ นายวิฑูรย  สุดแสนฉุน  

 ๑๘๒ นายวิทยา  อิ่มจาด  

 ๑๘๓ นายวิทวัส  ประสงคทรัพย  

 ๑๘๔ นายวิรัตน  โพธิ์ศรีมาตย  

 ๑๘๕ นายวิวัธน  อินผาจุก  

 ๑๘๖ นายวิศาล  คงศิลา  

 ๑๘๗ นายวิเศษ  เฮาจัตุรัส   

 ๑๘๘ นายวิษณุ  จันทะสอน  

 ๑๘๙ นายวิสูตร  สีถาน  

 ๑๙๐ นายวีรชาติ  ปานราตรี  

 ๑๙๑ นายวีรยุทธ  งดสันเทียะ  

 ๑๙๒ นายวีรศักดิ์  เงินประเสริฐ  

 ๑๙๓ วาที่รอยโท วีระชัย  จันทศร  

 ๑๙๔ นายวีระพงษ  มุงเมือง   

 ๑๙๕ นายวุฒิชัย  มหาโยธี  

 ๑๙๖ นายวุฒิชัย  สารางคํา  

 ๑๙๗ นายวุฒิชาติ  เมิมขุนทด  

 ๑๙๘ นายวุฒิพงษ  อาสารินทร  

 ๑๙๙ นายเวนิชชัย  สวาสุด  

 ๒๐๐ นายศราวุฒิ  เมืองทอง  

 ๒๐๑ นายศักดิ์  เชาวโคกสูง  

 ๒๐๒ นายศานิต  ศรีนวล   

 ๒๐๓ นายศุภวิทย  วังคะออม  

 ๒๐๔ นายสงกรานต  ศรีบุญเรือง  



 หนา   ๒๙๘ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๒๐๕ สิบเอก สถาพร  โพธิบัตร  

 ๒๐๖ นายสนธยา  หวังแจม  

 ๒๐๗ นายสนอง  อินทรบุตร  

 ๒๐๘ นายสมคิด  เดชมนต  

 ๒๐๙ นายสมชาย  แจงจิตร  

 ๒๑๐ นายสมชาย  วงษหวังจันทร  

 ๒๑๑ นายสมนึก  แนบสกุลภิรมย 

 ๒๑๒ นายสมบัติ  ฉัตรทอง  

 ๒๑๓ นายสมพร  สงวนไว  

 ๒๑๔ นายสมภพ  หงษโต  

 ๒๑๕ นายสมยศ  ประเสริฐ  

 ๒๑๖ นายสรพงษ  ศรีพา  

 ๒๑๗ นายสรรเพชร  สระบัว  

 ๒๑๘ สิบโท สราวุธ  เชื้อทหาร  

 ๒๑๙ นายสวางแดนดิน  แสงสวาง  

 ๒๒๐ นายสอาด  พรหมมินทร  

 ๒๒๑ นายสัมพันธ  มาระสาร  

 ๒๒๒ นายสาธิต  โตบัณฑิต  

 ๒๒๓ นายสามารถ  ชื่นทองคํา  

 ๒๒๔ นายสายชล  หิรัญ  

 ๒๒๕ นายสายเพชร  ดอกย่ีสุน  

 ๒๒๖ นายสายัณห  ศรีระขันธุ 

 ๒๒๗ นายสิงหราช  เพชรนอก  

 ๒๒๘ นายสิงหา  นิลบัว  

 ๒๒๙ วาที่รอยตรี สิงหา  สุดสวาท  

 ๒๓๐ นายสิทธิชัย  โตเอี่ยม  

 ๒๓๑ นายสิทธิโชค  ชาติจันทึก  

 ๒๓๒ นายสิทธิ์ณรงค  วงศลา  

 ๒๓๓ นายสิทธิพงษ  พรหมยศ  

 ๒๓๔  นายสิทธิพันธ  วิรุตมกุล 

 ๒๓๕ นายสุดใจ  มะนูรีม  

 ๒๓๖ นายสุทธิพร  สอนพวง  

 ๒๓๗ นายสุเทพ  แกวนุช  

 ๒๓๘ นายสุเทพ  ภาคภูลภัย  

 ๒๓๙ นายสุนทร  รักษาพันธุ  

 ๒๔๐ นายสุรชัช  ทองอวมใหญ  

 ๒๔๑ นายสุรพงษ  อุนใจ   

 ๒๔๒ นายสุรพันธ  วามรุณ  

 ๒๔๓ จาสิบตรี สุรศักดิ์  เปนมั่นคง 

 ๒๔๔ สิบเอก สุวัฒน  วงศวุฒิ   

 ๒๔๕ นายสุวัฒน  ศักดิ์ศิลป  

 ๒๔๖ นายเสกสรรค  วงศดีลาภ   

 ๒๔๗ นายเสกสรรค  สายเชื้อ  

 ๒๔๘ วาที่รอยเอก เสรี  แคลวคลอง  

 ๒๔๙ นายโสภณ  นุชนนท  

 ๒๕๐ นายโสภณ  ประทุมแกว  

 ๒๕๑ สิบเอก ไสว  แข็งฉลาด  

 ๒๕๒ นายอดิศักดิ์  แกววงษษา  

 ๒๕๓ นายอธิปตย  เจริญทาว  

 ๒๕๔ นายอนันต  บรรหาร  



 หนา   ๒๙๙ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๒๕๕ นายอนันท  ชนมาสุข  

 ๒๕๖ นายอนันท  บุญครอง  

 ๒๕๗ นายอนันท  มั่นเหมาะ  

 ๒๕๘ นายอนุชา  คําหลา  

 ๒๕๙ นายอนุภาพ  จังหาร  

 ๒๖๐ นายอนุวัฒน  ปานนิ่ม  

 ๒๖๑ นายอภัยพงศ  สงจันทร  

 ๒๖๒ นายอภิชาติ  ปริษาวงศ  

 ๒๖๓ นายอภิรัฐ  อะวะดี  

 ๒๖๔ นายอภิราช  สุวรรณดารา  

 ๒๖๕ นายอภิวัชร  จวงจันทร  

 ๒๖๖ นายอภิวัฒน  สานา  

 ๒๖๗ นายอภิสิทธิ์  เสร็จกิจ  

 ๒๖๘ นายอมรเทพ  กลับประทุม  

 ๒๖๙ นายอมรเทพ  อินธิรัตน  

 ๒๗๐ นายอมรรัตน  หมูไพรบูรณ  

 ๒๗๑ นายอรรณพ  เตจะสรอย  

 ๒๗๒ นายอรรถพงษ  เพ็ชรอินทร  

 ๒๗๓ นายอรรถพล  บุทองรัตน  

 ๒๗๔ นายอัครพนธ  พิตตินนท  

 ๒๗๕ นายอัมรินทร  กองสอน  

 ๒๗๖ นายอัมรินทร  เหมือนโพธิ์  

 ๒๗๗ นายอัศนัย  ชาญจอหอ  

 ๒๗๘ นายอัศนัย  เบาะพรม  

 ๒๗๙ นายอาคม  เทพวงศ  

 ๒๘๐ นายอาทิตย  ประกอบมิตร  

 ๒๘๑ นายอาทิตย  ยืนยง   

 ๒๘๒ นายอานนท  ดํารงพันธ  

 ๒๘๓ นายอานนท  วงษเสนาะ  

 ๒๘๔ นายอํานวย  อิสมาแอล  

 ๒๘๕ นายอินทรทูล  กาเปง  

 ๒๘๖ นายอุทิศ  บุตรอินทร  

 ๒๘๗ นายอุเทน  สุภาวงค  

 ๒๘๘ นายเอกชัย  ชวงกรุด  

 ๒๘๙ นายเอกพงษ  สําเรียนรัมย  

 ๒๙๐ นายเอกมล  ฤทธิ์นิ่ม  

 ๒๙๑ นายเอกรินทร  มัตตาเฮต  

 ๒๙๒ นายเอกลักษณ  รสสุนทร  

 ๒๙๓ นายเอกวี  พิมที  

 ๒๙๔ นายเอนก  ศรีละคร  

 ๒๙๕ นายเอนกชัย  ฤทธิ์นิ่ม  

 ๒๙๖ นางสาวเกณิกา  หอมสมบัติ  

 ๒๙๗ นางสาวขนิษฐา  นิลวัฒน  

 ๒๙๘ นางสาวชนิสรา  ทองกอ  

 ๒๙๙ นางชยาภา  สุคนธวรรณ  

 ๓๐๐ นางสาวชรินรัตน  มากปรุง  

 ๓๐๑ นางสาวดวงกมล  สุขประยูร   

 ๓๐๒ นางสาวดุษฎี  เหลืองออน  

 ๓๐๓ นางสาวนิบภาภรณ  พลเพียร  

 ๓๐๔ นางสาวปภาวรินท  จันทรออน  



 หนา   ๓๐๐ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๓๐๕ นางสาวปวริศา  การเพียร  

 ๓๐๖ นางสาววนิดา  เกชิต  

 ๓๐๗ นางสาววิสา  สายย้ิม  

 ๓๐๘ นางสาวศศิภัสส  เทพนิมิตร  

 ๓๐๙ นางสาวสมใจ  ศรีกรการ  

 ๓๑๐ นางสาวอรกานต  แถมโฮง  

 ๓๑๑ นางอุดมรัตน  ศรีสวรรค 

จัตุรถาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๓  ราย)

 ๑ นายกิติธัช  สิริบวรพิศาล  

 ๒ นายจักรพงษ  ทองนอก  

 ๓ นายชนะ  ทิพยรักษ   

 ๔ นายโชคชัย  นุชแนวงาม  

 ๕ นายธนวุฒิ  สังฆะศรี   

 ๖ นายประภาส  ณ วิเชียร  

 ๗ นายพิพัฒน  เติมงาม   

 ๘ นายศิริศักดิ์  ศิริวงศ  

 ๙ นายสมถิ่น  ศรีจันทะ   

 ๑๐ นายสมบูรณ  ฤทธิศักดิ์  

 ๑๑ นายสุทธิชัย  อําไพ  

 ๑๒ นายสุทธิพร  เจริญผล  

 ๑๓ นายสุริยัน  มาตรแสง 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๗๙  ราย)

 ๑ นายกริช  ศรีอุปตะ  

 ๒ นายกฤติพงษ  พุมไทย   

 ๓ นายกฤษณพันธ  เหล็กดี   

 ๔ นายจักรพงษ  เกษทองมา  

 ๕ นายจักรพันธ  วรรณทอง  

 ๖ นายจิตศักดิ์  เหล็งนุย   

 ๗ นายจิรวัฒน  ดุงจําปา  

 ๘ นายเฉลิมพล  ขวกเขียว  

 ๙ นายเฉลิมลาภ  อุทธิยา  

 ๑๐ นายชวกร  คําลือ  

 ๑๑ นายชัยยะ  วงษปน  

 ๑๒ นายชาญศักดิ์  เธียรประมุข  

 ๑๓ นายชิตพล  พิยะจิตต  

 ๑๔ นายไชยอนันต  โพธิ์ทอง  

 ๑๕ นายณัฐพงษ  ทิพยสุวรรณ   

 ๑๖ นายณัฐพนธ  แกวมะ   

 ๑๗ นายทศพล  แยมนอยใหญ  

 ๑๘ นายธงชัย  ดีย่ิง  

 ๑๙ นายธเนศ  บานแยม  

 ๒๐ นายธันวา  บุญธรรม  

 ๒๑ นายธีระศักดิ์  บุญเสริม  

 ๒๒ นายนพดล  นันทโกวัฒน  



 หนา   ๓๐๑ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๒๓ นายนพพร  ทองนพคุณ  

 ๒๔ นายนเรศ  หลอดแกว  

 ๒๕ นายนารายณ  เอี่ยมสะอาด  

 ๒๖ นายนิธิศ  เวชกามา  

 ๒๗ นายบัญชา  พันธนียะ  

 ๒๘ นายบันดาล  ประเสริฐ  

 ๒๙ นายบุรินทร  นพชาติ  

 ๓๐ นายปกรณ  แกวภักดี  

 ๓๑ นายปณิธาน  โตบัณฑิต  

 ๓๒ นายประมูล  สุภาพ  

 ๓๓ นายปรัชญาเพชร  มารอด  

 ๓๔ นายพลศักดิ์  นาคสี  

 ๓๕ นายพิเชษฐพงศ  มาตรสงคราม  

 ๓๖ นายพิณโย  บานสระ 

 ๓๗ นายพิพัฒนพงศ  สมัย  

 ๓๘ นายพีรยุทธ  อุทธะยะ  

 ๓๙ นายไพศาล  ชาญนอก  

 ๔๐ นายไพศาล  มงคลการ  

 ๔๑ นายมณเฑียร  บัวกลา  

 ๔๒ นายรังสรรค  ทองลอม   

 ๔๓ จาอากาศเอก วรดนัย  ไชยเชษฐา   

 ๔๔ นายวัลลภ  ยามมีสิน  

 ๔๕ นายวิทยา  คําศรี  

 ๔๖ นายวิทยา  เทพนิมิตร  

 ๔๗ นายวิทูร  เพียรธัญญกรณ  

 ๔๘ นายวิรัตน  เอี่ยมศรีพลอย  

 ๔๙ นายศราวุธ  เรืองภู  

 ๕๐ นายสงวนพงษ  สัตนาโค   

 ๕๑ นายสมพงษ  นกอยู  

 ๕๒ นายสราวุธ  มโนธรรม  

 ๕๓ นายสาโรจน  สุวลักษณ  

 ๕๔ นายสําราญชัย  อุระโลก  

 ๕๕ นายสิทธิเดช  เดชะ  

 ๕๖ วาที่รอยตรี สุชาติ  ผองใส  

 ๕๗ นายสุชาติ  สุทธิเกิด  

 ๕๘ นายสุทธิชัย  เตียสวัสดิ์  

 ๕๙ นายสุพงษ  งามเลิศ  

 ๖๐ นายสุพจน  วิจิตรปญญา  

 ๖๑ นายสุภชัย  ดวงจันทร  

 ๖๒ นายสุวัฒน  นาคะวงศ  

 ๖๓ นายเสรี  หอมสุข  

 ๖๔ นายอธิฐาน  หาญวงษ  

 ๖๕ นายอรรถพล  ศรีประสงค  

 ๖๖ นายอําพล  ริมสุข  

 ๖๗ นายเอกชัย  พรีพรม  

 ๖๘ นายเอกนรินทร  หลาตุย  

 ๖๙ นายเอกพล  มูลสถาน  

 ๗๐ นางสาวจารุวรรณ  กันนิกา   

 ๗๑ นางดวงตา  ชนะคา  

 ๗๒ นางสาวนิธิมา  สังสีแกว  



 หนา   ๓๐๒ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๗๓ นางบุปผา  รามัญ  

 ๗๔ นางสาวปูริดา  ไขขุนทด  

 ๗๕ นางสาวพลอยนรินทร  โทธรรมภาชน  

 ๗๖ นางสาวมานิตา  ใจเกงดี  

 ๗๗ นางสาววราพร  กาญจนภักดี  

 ๗๘ นางสาวสุรินทร  รุงเรือง  

 ๗๙ นางสาวสุวรรณี  ประดิษฐ 

สํานักงบประมาณกรงุเทพมหานคร 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๒๓  ราย)

 ๑ นายจรัญ  กํามะหย่ี 

 ๒ นายพีระวัฒน  อจลพงศ 

 ๓ นายรัชพล  ตั้งเจริญ 

 ๔ นายสุพจน  ลาภอดิศัย 

 ๕ วาที่รอยตรี สิทธิเดช  ฉวีวรรณ 

 ๖ นางสาวกรณษา  บริสุทธิ ์

 ๗ นางสาวกรัณฑมาศ  ชินวุฒิพงศชัย 

 ๘ นางสาวจรีรัตน  เสนา 

 ๙ นางสาวณิชชาอร  สมพงษ 

 ๑๐ นางนงคลักษณ  วงษศรีทา 

 ๑๑ นางนารี  เงินทวม 

 ๑๒ นางสาวปนัดดา  ราบเรียบ 

 ๑๓ นางสาวปนัดดา  ลาภอินทรีย 

 ๑๔ นางสาวปานคํา  ศรีทองคํา   

 ๑๕ นางสาวผุสดี  แยมอยู 

 ๑๖ นางพรรษสรณ  ศรีมาเสริม 

 ๑๗ นางพภัสสรณ  ทองคํา 

 ๑๘ นางสาวเพ็ญพักตร  ศรีประทุม 

 ๑๙ นางสาวภมร  ทองยินดี 

 ๒๐ นางสาวมณฑา  มณีเรือง 

 ๒๑ นางวรรณมาศ  สมัครกิจ 

 ๒๒ นางสาวสมจิตร  เพ่ิมศิริถาวร 

 ๒๓ นางสาวสิริพร  อารยะพงศไชย 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๖  ราย)

 ๑ นายณัฐวัฒน  ศิลปโสภาพันธุ 

 ๒ นายอรรถวุฒิ  เอี่ยมระหง 

 ๓ นางสาวจุฑาทิพย  จตุราภากุล 

 ๔ นางสาวนุชรา  พิมพา 

 ๕ นางสาวเชาวพร  ตรีกิ่ง 

 ๖ นางสาวเพ็ญพิมล  หกสุวรรณ 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๑  ราย) 

๑  นางศิริมาศ  สุวรรณดารา 



 หนา   ๓๐๓ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๐  ราย)

 ๑ นายกฤษ  ลอพิทักษวงศ 

 ๒ นายนัฐพงษ  สะอาดโฉม 

 ๓ นายสันทัศน  ทรัพยสมบัติ 

 ๔ นางสาวชุติมา  ชิตานุวัตร 

 ๕ นางสาวฐิตาภรณ  แปนไทย 

 ๖ นางสาวดารุณี  บุญกอน 

 ๗ นางสาวนันทวรรณ  สายรัตน 

 ๘ นางสาววรยา  บัวทอง 

 ๙ นางอนันตยา  ดุรงคภินนท 

 ๑๐ นางสาวอุษณีย  กิตติสุพัฒน 

จัตุรถาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๒  ราย)

 ๑ นายอาคม  ลอมเล็ก  ๒ นางสาวตลับทอง  มาลากุล 

มหาวิทยาลัยนวมนิทราธิราช 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๖๕  ราย)

 ๑ นายกีรติ  แกวไทย 

 ๒ นายชาคริต  เอี่ยมกิจการ 

 ๓ นายทุนชัย  ธนสัมพันธ 

 ๔ นายพงศพิชญ  แสนศรี 

 ๕ นายพัฒนศมา  วิจินศาสตรวิจัย 

 ๖ นายรัชฎา  สรรพมงค 

 ๗ นายรัตนธพงค  ใสแกว 

 ๘ นายวุฒิชัย  แสงประกาย 

 ๙ นายสุธี  ทวีพันธุสานต 

 ๑๐ นายสุริยาวุฒิ  กังอนันต 

 ๑๑ นายอภิโชติ  คําแสงหมื่น 

 ๑๒ นายอมฤต  ตาลเศวต 

 ๑๓ นายฤทธิรักษ  โอทอง 

 ๑๔ นางสาวกฤติมา  โภชนสมบูรณ 

 ๑๕ นางสาวกุลวดี  ลิมปนวัสส 

 ๑๖ นางสาวกุสุมา  ไชโย 

 ๑๗ นางสาวเกวลิน  สุธรรมชัย 

 ๑๘ นางขวัญเมือง  กฤษณา 

 ๑๙ นางสาวจิตรลดา  โกญจนาท 

 ๒๐ นางสาวชมพูนุท  ปธนสมิทธิ์ 

 ๒๑ นางณัฐญาดา  จันทรบํารุง 

 ๒๒ นางสาวณัฐปภัสร  เครื่องจันทร 

 ๒๓ นางสาวณัฐภัสสร  เดิมขุนทด 

 ๒๔ นางสาวณัฐมาศ  ทําการ 

 ๒๕ นางสาวณิรชา  ศรีสุวัฒนานันท 

 ๒๖ นางสาวดวงจันทร  พลพวก 

 ๒๗ นางทิพจุฑา  เพชรมะลิ 

 ๒๘ นางสาวธนาวดี  ธีรัชฌานันท 

 ๒๙ นางธันยาภรณ  อรัญวาลัย 

 ๓๐ นางนันทพร  เทียนโต 



 หนา   ๓๐๔ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๓๑ นางสาวนันทนภัส  หงษเวียงจันทร 

 ๓๒ นางนนทกร  สุขพิพัฒน 

 ๓๓ นางสาวนันทวัน  ทรัพยประเสริฐดี 

 ๓๔ นางสาวนิพาพร  ภิญโญศรี 

 ๓๕ นางนุจะรี  ธราเธียรไท 

 ๓๖ นางบุรินทรทิพย  ศีลพิพัฒน 

 ๓๗ นางสาวประนมภรณ  รักตะปุรณะ 

 ๓๘ นางสาวปาณิสรา  จําปาเรือง 

 ๓๙ นางสาวปาริฉัตร  ทองพฤกษ 

 ๔๐ นางสาวพรสิริ  วรรณดิลก 

 ๔๑ นางสาวพราว  ย่ิงทวีศักดิ์ 

 ๔๒ นางสาวพุทธชาติ  ใจกาศ 

 ๔๓ นางสาวภคินี  วัฒนาธิษฐาน 

 ๔๔ นางเมธาวี  แกวประเสริฐ 

 ๔๕ นางสาวยุพิน  โชติศิริคุณวัฒน 

 ๔๖ นางสาวรังสิมา  เที่ยงเธียรธรรม 

 ๔๗ นางสาวรัตนา  สิมมา 

 ๔๘ นางสาววารุณี  สันปาแกว 

 ๔๙ นางสาววิพร  พองพรหม 

 ๕๐ นางสาวศริญญา  แดงสุก 

 ๕๑ นางสาวศิริพร  ศิระเกลา 

 ๕๒ นางสาวศิริภรณ  คุมครองวงศ 

 ๕๓ นางสาวสมพิศ  คุมบุญ 

 ๕๔ นางสายสุดา  ศรีสันเทียะ 

 ๕๕ นางสุนทรี  พฤกษาพล 

 ๕๖ นางสาวสุพัตรา  ทองคํา 

 ๕๗ นางสาวสุภาภรณ  สังศรีแกว 

 ๕๘ นางสาวสุภาวดี  อุตะมะ 

 ๕๙ นางสาวสุภิญญา  บุญพอ 

 ๖๐ นางสาวสุมนา  ทองออน 

 ๖๑ นางสาวเสาวนีย  บํารุงวงษ 

 ๖๒ นางสาวอนุกูล  พูลศิริ 

 ๖๓ นางสาวอมรา  พันธุเสือ 

 ๖๔ นางสาวอานันตยา  พรมรังกา 

 ๖๕ นางสาวอุมาพร  นวลไธสง 

ทวีติยาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๕๖  ราย)

 ๑ นายกอเกียรติ  ฤทธิมนตรี 

 ๒ นายอํานาจ  ดวงตระกูล 

 ๓ นางสาวกนกวรรณ  วงศวทัญู 

 ๔ นางสาวกมลชนก  เจริญวงษา 

 ๕ นางสาวกฤษณา  ฤกษสมผุส 

 ๖ นางสาวกาญจนวิรินทร นาคสุวรรณ 

 ๗ นางสาวคัทรียา  จันทรเล่ือน 

 ๘ นางสาวเครือวัลย  พันระกา 

 ๙ นางสาวจันทรา  ลอประโคน 

 ๑๐ นางสาวจุฑามาศ  เชื้อสีดา 

 ๑๑ นางชนันตธิญาณ  สาระภักดี 

 ๑๒ นางสาวชนาทิพย  พลพิจิตร 



 หนา   ๓๐๕ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 ๑๓ นางสาวชลิดา  เทพยา 

 ๑๔ นางสาวธมน  อินทรขวัญ 

 ๑๕ นางสาวนปภัช  อริยะเครือ 

 ๑๖ นางสาวนฤมล  พลทามูล 

 ๑๗ นางสาวนิโลบล  จ่ันทิพย 

 ๑๘ นางสาวบุศราพร  บุญเจริญ 

 ๑๙ นางสาวบุศรินทร  รูปโฉม 

 ๒๐ นางปนัดดา  จันทาทอง 

 ๒๑ นางสาวปยะนุช  พรหมทอง 

 ๒๒ นางสาวพรวิภา  อังคพณิชกิจ 

 ๒๓ นางสาวพัชวรา  แยมกลีบ 

 ๒๔ นางสาวพุทธชาติ  สุขนิรัญ 

 ๒๕ นางสาวภัทรวดี  ศรีทอง 

 ๒๖ นางสาวมยุรี  กลํ่าดี 

 ๒๗ นางสาวรัตนา  ทองประมูล 

 ๒๘ นางสาวรัตนากร  ธนะวัง 

 ๒๙ นางสาววทันยา  ศีลาเจริญ 

 ๓๐ นางสาววรรณษา  เขมา 

 ๓๑ นางสาววัชราภรณ  ทับอาจ 

 ๓๒ นางสาววารุณี  เพชรบุรี 

 ๓๓ นางสาววิภาภรณ  กฐินสมิตร 

 ๓๔ นางสาววิศรุตา  โททอง 

 ๓๕ นางสาวศริยา  เศารยะ 

 ๓๖ นางสาวศศิธิดา  ตอบประโคน 

 ๓๗ นางสาวศิริขวัญ  ทวมกลัด 

 ๓๘ นางสาวศิรินทรา  จินดารักษ 

 ๓๙ นางสาวศิริภัทรา  ตอบประโคน 

 ๔๐ นางสาวศิวพร  มิตรรัก 

 ๔๑ นางสาวสมพร  เหลืองเจริญ 

 ๔๒ นางสาวสมสกุล  กล่ันเศรษฐี 

 ๔๓ นางสาวสาวิตรี  กอยรัมย 

 ๔๔ นางสาวสุกัญญา  ปญญาคม 

 ๔๕ นางสาวสุชาดา  อุษาวิโรจน 

 ๔๖ นางสาวสุภาพรรณ  จําปาศร ี

 ๔๗ นางสาวหยาดพิรุณ  กุณโฮง 

 ๔๘ นางสาวอชิรญาณ  ประจงไสย 

 ๔๙ นางสาวอภิญญา  กระมล 

 ๕๐ นางอรจิรา  เลาหกมล 

 ๕๑ นางสาวอรวรรณ  ระดารุตน 

 ๕๒ นางสาวอริศรา  จิตอารี 

 ๕๓ นางสาวอรุณรัตน  หีบแกว 

 ๕๔ นางสาวอลิษา  ปล่ังกลาง 

 ๕๕ นางสาวอัญพัชร  รังสีธวัชพงษ 

 ๕๖ นางสาวเอ็มอรุณ  สุขศิริ 

ตรติาภรณชางเผือก  (รวม  ๖  ราย)

 ๑ นายพัลลภ  หาญณรงชัยกิจ 

 ๒ นางจุรีย  ดุสิตพิสุทธิ์วงศ 

 ๓ นางสาวฉัตรฤทัย  ถนอมศักดิ์ 

 ๔ นางสาวมุทิตา  โนวังหาร 

 ๕ นางรําเพียร  เตชะปน 

 ๖ นางสาวอัญชลี  หอมแกว 



 หนา   ๓๐๖ (เลมที่  ๑๐) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

ตรติาภรณมงกุฎไทย  (รวม  ๑๘  ราย)

 ๑ นายเจษฎา  เลิศสงคราม 

 ๒ นายชัยณรงค  สอนเผือก 

 ๓ นายวินัย  สถิตยพงษ 

 ๔ นายวีรยุทธ  เพชรเล่ือน 

 ๕ นายอาธาดา  เทียบขวง 

 ๖ นางสาวจุทาวรรณ  บัวศรี 

 ๗ นางสาวฉวี  ปดตาระโพธิ์ 

 ๘ นางสาวโชติวรรณ  อยูสะบาย 

 ๙ นางสาวธัญปวีณ  โฆษิตจิรไพศาล 

 ๑๐ นางสาวนิธิมา  แซตั้ง 

 ๑๑ นางสาวพรพรรณ  เองวานิช 

 ๑๒ นางสาวรัชฎาภรณ  เลิศไธสง 

 ๑๓ นางสาววรัทยา  สุขโข 

 ๑๔ นางสาววิภารัตน  บรรณวงษา 

 ๑๕ นางสมพิศ  บุนเฮี้ยน 

 ๑๖ นางสาวสมฤทัย  ศรีนาม 

 ๑๗ นางสาวสายหยุด  พูนนอย 

 ๑๘ นางสาวอรดา  มะธุรส 

ขาราชการกรุงเทพมหานครในสถาบนัอดุมศกึษา 

ทวีติยาภรณชางเผือก  (รวม  ๑๐  ราย)

 ๑ นายพีรพล  ประทีปอมรกุล 

 ๒ นายวิวัฒน  รอดประเสริฐ 

 ๓ นายสุขขุม  รุจิชานันทกุล 

 ๔ นายสุทธิพัฒน  วงศวิทยวิโชติ 

 ๕ นายอดิศักดิ์  นิธิเมธาโชค 

 ๖ นางดุษฎี  เงินหล่ังทวี 

 ๗ นางสาวนภาพร  ภูริพัฒน 

 ๘ นางสาวไปรยาภัค  สกุลวทัญู 

 ๙ นางสาวสุภา  นิรันตราย 

 ๑๐ นางสาวอริณภรณ  อิ่มฤทัยเจริญโชค 

 



 หนา   ๑ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง   พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดมิาลา 

ประจําป  ๒๕๖๓ 
 

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเหรียญจักรมาลา  จํานวน  ๒๗,๔๓๘  ราย   

และเหรียญจักรพรรดิมาลา  จํานวน  ๗๒,๕๕๘  ราย  รวมทั้งส้ิน  ๙๙,๙๙๖  ราย  เนื่องในโอกาส 

พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  วันท่ี  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  ดังรายนามทายประกาศนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา 

นายกรฐัมนตรี

 



 หนา   ๑๙๗ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๘ นางโสภา  คําภิระแปง 

 ๑๑๙ นางสาวอนงนาถ  หมอกกระโทก 

 ๑๒๐ นางสาวอรวรรณ  บวรศักดิ์ 

 ๑๒๑ นางอัชชิญา  ฤทธิ์ภานุภาส 

 ๑๒๒ นางอารีวรรณ  ปานแจม 

 ๑๒๓ นางอุมาพร  มาสอน 

กรุงเทพมหานคร 

 ๑ นายกรวิชญ  อวนศรี 

 ๒ นายกรศิษฏ  มีทรัพยมั่น 

 ๓ นายกริษณุ  ไพฑูรย 

 ๔ นายกฤษณ  แสนสม 

 ๕ นายกฤษณพล  ศรีบูรพา 

 ๖ นายกฤษดาภรณ  แสงวิจิตร 

 ๗ นายกวี  มั่นมะโน 

 ๘ นายกอบศักดิ์  สุทธิธรรมานนท 

 ๙ นายกังวาลไพร  ปรุงฆอง 

 ๑๐ นายกัณฒพงศ  สาขี 

 ๑๑ นายกันตภณ  กอนแหวน 

 ๑๒ นายกาญจนพงศ  สืบกระแสร 

 ๑๓ นายกานต  ตันติเสวี 

 ๑๔ นายการุณ  ชัยมงคลสวัสดิ์ 

 ๑๕ นายกิตติ  กุลจู 

 ๑๖ วาที่รอยโท กิตติ  วงษกิติโสภณ 

 ๑๗ นายกิตติโชติ  นนตะบุตร 

 ๑๘ นายกิตติณัฐสิทธิ์  บุษบงค 

 ๑๙ นายกิตติพงษ  รุจิสรรย 

 ๒๐ นายกิตติศักดิ์  กุลวงศ 

 ๒๑ นายกีระติ  สาประเสริฐ 

 ๒๒ นายเกรียงศักดิ์  ทองศรี 

 ๒๓ นายเกรียงศักดิ์  บุญรอดชู 

 ๒๔ วาที่รอยตรี เกษม  สุขปล่ัง 

 ๒๕ นายเกษมสันต  จิตตสงา 

 ๒๖ นายเกียรติ์วัชร  วงษเจริญ 

 ๒๗ นายแกว  เอี่ยมจํารัส 

 ๒๘ นายขวัญชัย  จิโรจโอฬาร 

 ๒๙ นายคงสม  เชิดชูธรรม 

 ๓๐ นายคณิศร  เชียงโส 

 ๓๑ นายคนอง  ชาญอาวุธ 

 ๓๒ นายคเนศร  บํารุงเขตต 

 ๓๓ นายคมสัน  พวงแกว 

 ๓๔ นายคําปน  แกวจันทะมา 

 ๓๕ นายคํารณ  หลํ่าสีลี 

 ๓๖ นายจตุรวิทย  หอมเอื้อม 

 ๓๗ นายจรัล  พจนามธุรส 

 ๓๘ นายจรูญ  พูลเงิน 

 ๓๙ นายจักรพล  สาระพล 

 ๔๐ นายจักรี  บุญถนอม 

 ๔๑ นายจํานง  คุณากร 

 ๔๒ นายจิรวัฒน  บางขา 



 หนา   ๑๙๘ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๓ นายจิรวัฒน  โหมงมาตย 

 ๔๔ นายจิรวัตร  บูรมิ 

 ๔๕ นายจิระ  พุมพฤกษา 

 ๔๖ นายจุลินทร  สุภาพไว 

 ๔๗ นายเจษฎา  ประภาสะวัต 

 ๔๘ นายฉลอง  หลวงเจริญ 

 ๔๙ นายเฉลิมศักดิ์  ภูมี 

 ๕๐ นายชลธี  อุสมาณี 

 ๕๑ สิบเอก ชลัช  วิวัฒนไพบูลย 

 ๕๒ นายชวลิต  เศวตรัตนเสถียร 

 ๕๓ นายชัชชัย  ปรีดาวรรณกุล 

 ๕๔ นายชัชวาล  แซเฮง 

 ๕๕ นายชัชวาลย  จิรเจษฎา 

 ๕๖ นายชัยชนะ  ตันติกุล 

 ๕๗ นายชัยชนะ  ยุบล 

 ๕๘ นายชัยเชษฐ  ภารดีวิสุทธิ์ 

 ๕๙ นายชัยธิวัฒน  วัฒนโชติสกุล 

 ๖๐ นายชัยภัทร  เผือกศรี 

 ๖๑ นายชัยรัตน  ขําจันทร 

 ๖๒ นายชัยรัตน  วัชรีโยธิน 

 ๖๓ นายชัยวร  ธรรมทินโณ   

 ๖๔ นายชัยวัฒน  ชมโฉม 

 ๖๕ นายชาญธีระ  อินทรไทยแสง 

 ๖๖ นายชาญยุทธ  ลือพงษ 

 ๖๗ นายชิตติศักดิ์  บัวมาศ 

 ๖๘ นายชินวุฒ  หยุมไธสง 

 ๖๙ นายชุมพล  โพธิโชติ 

 ๗๐ นายชุมพล  ภมรพล 

 ๗๑ นายชุมพล  วิญญรัตน 

 ๗๒ นายชูชาติ  เต็งยะ 

 ๗๓ นายเชาวริต  มินิ 

 ๗๔ นายเชิดชาย  วงศปล่ัง 

 ๗๕ นายเชิดพงษ  คงประเสริฐ 

 ๗๖ จาเอก เชิดศักดิ์  ชนะสิทธิ์ 

 ๗๗ นายโชติ  บุตรศรีภูมิ 

 ๗๘ นายไชยรัตน  นนทนภัสพงศ 

 ๗๙ นายญาณพล  นวลปาน 

 ๘๐ นายฐาปนา  จงรุงเรืองไสว 

 ๘๑ นายณภัทร  จันทะคุณ 

 ๘๒ นายณภัทร  สมศรี 

 ๘๓ นายณรงค  เฉียงลิบ 

 ๘๔ นายณรงค  นอยพิมาย 

 ๘๕ นายณรงค  นุบาล 

 ๘๖ นายณรงค  พักกระโทก 

 ๘๗ นายณรงค  มวงนุม 

 ๘๘ นายณรงค  มีแดง 

 ๘๙ นายณรงค  เอกจีน 

 ๙๐ นายณัฐธพงษ  วิวัฒนศรี 

 ๙๑ นายณัฐนันท  พันธุมชัย 

 ๙๒ นายณัฐพนธ  พอคา 



 หนา   ๑๙๙ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๓ นายณัฐพล  เกิดผล 

 ๙๔ นายณัฐพล  พรมมานนท 

 ๙๕ นายณัฐพล  พรหมมี 

 ๙๖ นายณัฐพล  ศรีภิรมย 

 ๙๗ นายดนัย  ชวงวิเชียร 

 ๙๘ นายดํารงค  ไวกสิกรณ 

 ๙๙ นายดํารงศักดิ์  เมชฌสมภพ 

 ๑๐๐ นายเดนพงษ  ธงศิริ 

 ๑๐๑ นายเตชินทร  หาญสิทธานนท 

 ๑๐๒ นายถวิล  ดอนเพ็งจันทร 

 ๑๐๓ นายทรงกรด  ฟุงขจร 

 ๑๐๔ นายทวี  ขานหยู 

 ๑๐๕ นายทวีป  ศรีเมฆ 

 ๑๐๖ นายทวีศักดิ์  ทับแกน 

 ๑๐๗ นายทวีสรรพ  พัดทอง 

 ๑๐๘ นายทํานอง  ยอดน้ําคํา 

 ๑๐๙ นายธนกร  รักษพันธุ 

 ๑๑๐ นายธนพัฒน  รัตนโสภานุวัฒน 

 ๑๑๑ นายธนสรรค  อินทกูล 

 ๑๑๒ นายธนะพัฒน  วัชรไชยศิลป 

 ๑๑๓ นายธนาเดช  จันทรแกว 

 ๑๑๔ นายธวัชชัย  กล่ินดี 

 ๑๑๕ นายธานินทร  กลลดาเรืองไกร 

 ๑๑๖ นายธานินทร  ศรีภาวินทร 

 ๑๑๗ นายธานินทร  ศรีมณี   

 ๑๑๘ นายธิติพันธ  บรรเจิดประยูร 

 ๑๑๙ นายธีรภัทร  เย็นรมโพธิ์ 

 ๑๒๐ นายธีระติ  ปานคง 

 ๑๒๑ นายธีระพัฏ  จิตตพูลกุศล 

 ๑๒๒ นายธีระยุทธ  สมบูรณสุข 

 ๑๒๓ นายธีระวัฒน  พิริยะจิตตะ 

 ๑๒๔ นายธีระวุธ  พุทธศรี 

 ๑๒๕ วาที่รอยตรี นพดล  ผองสําเภา 

 ๑๒๖ นายนพดล  โยธาทูล 

 ๑๒๗ นายนพพร  ผองสะอาด 

 ๑๒๘ นายนพรุจ  ถิระรัตน 

 ๑๒๙ นายนภดล  จารุวัฒนสกุล 

 ๑๓๐ นายนภดล  ทิพพะพาทย 

 ๑๓๑ นายนรสิทธิ์  พรหมกสิกร 

 ๑๓๒ นายนรายุทธ  โหมาศวิน 

 ๑๓๓ นายนรินทร  เผ่ือนทอง 

 ๑๓๔ นายนริศ  ออนจันทร 

 ๑๓๕ นายนําพล  มีวิเศษ 

 ๑๓๖ นายนิกร  ภูศักดิ์ฉาย 

 ๑๓๗ นายนิพนธ  จันทรสอง 

 ๑๓๘ นายนิพนธ  โทนสุวรรณ 

 ๑๓๙ นายนิมิตร  ผินประดับ 

 ๑๔๐ นายนิยม  แสงสิมมา 

 ๑๔๑ นายนิยม  หอมจันทร 

 ๑๔๒ นายนิวัตร  สังขน้ํามนต 



 หนา   ๒๐๐ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๓ นายนุชา  สระสม 

 ๑๔๔ นายบงกช  กลอมเกษม 

 ๑๔๕ นายบรรทม  เพชรทอง 

 ๑๔๖ นายบุญเกิด  นวลนุช 

 ๑๔๗ นายบุญชัย  วองเจริญ 

 ๑๔๘ นายบุญชาญ  โพธิ์อุไร 

 ๑๔๙ นายบุญธรรม  ทุมพงษ 

 ๑๕๐ นายบุญนึก  ชูชวย 

 ๑๕๑ นายบุญเย่ียม  เหลาสะอาด 

 ๑๕๒ นายบุญราม  สละสําราญ 

 ๑๕๓ นายบุญเริญ  ยุทธโกศา 

 ๑๕๔ นายบุญสง  ศรีจันทวงษ 

 ๑๕๕ นายบุระ  ปุยะติ 

 ๑๕๖ นายบูชา  พรหมรักษ 

 ๑๕๗ นายปกรณ  ทองวิไล 

 ๑๕๘ นายปณต  เกิดภักดี 

 ๑๕๙ นายปณวัฒน  มาวัน 

 ๑๖๐ นายปณิธ  ลุนอุบล 

 ๑๖๑ นายปธาน  บรรจงปรุ 

 ๑๖๒ นายปยุต  เทพรัตนวิชัย 

 ๑๖๓ นายประกิจ  จตุราวิชานันท 

 ๑๖๔ นายประกิต  แสวง 

 ๑๖๕ นายประชา  พัฒนรัฐ 

 ๑๖๖ นายประณีต  ปาละสุข 

 ๑๖๗ นายประทิน  สิงขโรทัย 

 ๑๖๘ นายประทีป  สวางประทีป 

 ๑๖๙ นายประพันธ  ชุนถนอม 

 ๑๗๐ นายประภาส  ฉัตรไชยพรกุล 

 ๑๗๑ นายประยุทธ  อารีเมตตาคุณ 

 ๑๗๒ นายประยูร  ละภักดี 

 ๑๗๓ นายประวิชญ  วรวงศ 

 ๑๗๔ จาสิบตํารวจ ประวิทย  พรายพรรณ 

 ๑๗๕ นายประสพ  ศรีโนนยาง 

 ๑๗๖ นายประสาท  โพธิ์ศรีมาตย 

 ๑๗๗ นายประสาศ  ยินดี 

 ๑๗๘ นายประสิทธิ์  ชูดวง 

 ๑๗๙ นายประเสริฐ  สุขวิจิตต 

 ๑๘๐ นายประเสริฐ  อยูถิ่น 

 ๑๘๑ นายประเสริฐศักดิ์  การินทร 

 ๑๘๒ นายปราโมทย  ใจเย็น 

 ๑๘๓ นายปรีชา  พรมอยู 

 ๑๘๔ นายปรีชาญ  อุนรัตนะ 

 ๑๘๕ นายปวีณ  ปญญะสังข 

 ๑๘๖ นายปญญวัฒน  แกวกุดั่น 

 ๑๘๗ นายปยพงษ  เย็นศรี 

 ๑๘๘ นายพงศปรีชา  สีหะรัตน 

 ๑๘๙ นายพงศภัทร  พันทะมนต 

 ๑๙๐ สิบตํารวจเอก พงษศักดิ์  บัวศรี 

 ๑๙๑ นายพงษศักดิ์  โพธิ์ทอง 

 ๑๙๒ นายพงษสิงห  ตะวงศษา 



 หนา   ๒๐๑ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๙๓ นายพรชัย  นราวงษ 

 ๑๙๔ นายพรเทพ  แซเฮง 

 ๑๙๕ นายพรเทพ  เหลืองวิริยะแสง 

 ๑๙๖ นายพรศักดิ์  ศรีวะรมย 

 ๑๙๗ นายพรหมพิมาน  ไชยหงษคํา 

 ๑๙๘ นายพหล  อุทัยศรี 

 ๑๙๙ นายพัฒนา  ชนะพงศธรรม 

 ๒๐๐ นายพัทธนันท  ชูดวง 

 ๒๐๑ นายพินิจ  วุฑฒิธรรม 

 ๒๐๒ นายพิรุณ  กลํ่ากลาย 

 ๒๐๓ นายพิรุฬห  ชวยเต็ม 

 ๒๐๔ นายพิสุทธิ์  คลายสุบรรณ 

 ๒๐๕ นายพีรดนย  ยนฮิ่น 

 ๒๐๖ นายเพลิงศักดิ์  เข็มวิจิตร 

 ๒๐๗ นายไพฑูรย  งามมุข 

 ๒๐๘ นายไพโรจน  เสืองามเอี่ยม 

 ๒๐๙ นายไพโรจน  อิ่มสุข 

 ๒๑๐ นายไพศาล  สินธุหมู 

 ๒๑๑ นายภักดี  มาลากาญจน 

 ๒๑๒ นายภัทราวุธ  อุดมมนกุล 

 ๒๑๓ นายภิรม  มหานาม 

 ๒๑๔ นายภูเอก  สันตสถาผล 

 ๒๑๕ นายมงคล  เลิศดํารงวงศ 

 ๒๑๖ วาที่รอยตรี มณฑล  คงสาหราย 

 ๒๑๗ นายมณู  สุขสมบูรณ 

 ๒๑๘ นายมนตรี  เทียนเล็ก 

 ๒๑๙ นายมนตรี  สิริไพบูลยกิจ 

 ๒๒๐ นายมนาถ  นันทเสนา 

 ๒๒๑ นายมังกร  คีรีมาศทอง 

 ๒๒๒ นายมานพ  ดวงชาตา 

 ๒๒๓ นายมานพ  รุจิสันติ์ 

 ๒๒๔ นายมานพ  ไวยครุฑธี 

 ๒๒๕ นายมานิต  โฉมงาม 

 ๒๒๖ นายมานิต  พลมาก 

 ๒๒๗ นายมิตรชัย  คําพิมพ 

 ๒๒๘ นายเมืองแมน  คําพิมพ 

 ๒๒๙ นายยงยศ  ธรรมศรีสกุล 

 ๒๓๐ นายยลชัย  จงจิระศิริ 

 ๒๓๑ นายยินยล  เสนีวงศ ณ อยุธยา 

 ๒๓๒ นายรณชิต  ชูศิลป 

 ๒๓๓ นายรวิศ  ธรรมจักร 

 ๒๓๔ นายระดมพล  สาทิพยจันทร 

 ๒๓๕ นายระวิ  สุทธิเสงี่ยม 

 ๒๓๖ นายรังสรรค  แกวแกมเกษ 

 ๒๓๗ นายรุจน  วงษสาโรจน 

 ๒๓๘ นายเรวัฒน  มณีแนว 

 ๒๓๙ นายเรืองฤทธิ์  เพชรกอน 

 ๒๔๐ นายวชิร  บุษราคัมวดี 

 ๒๔๑ นายวณัฐพงศ  รัชนิพนธ 

 ๒๔๒ นายวรพงษ  ทองมาก 



 หนา   ๒๐๒ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๔๓ นายวรพจน  ประภานุมาศ 

 ๒๔๔ นายวรพจน  พัดทอง 

 ๒๔๕ นายวรรณชัย  นอมภักดีกุล 

 ๒๔๖ นายวัชระ  วีรวงศตระกูล 

 ๒๔๗ นายวัฒนพงษ  เหมสุทธิ์ 

 ๒๔๘ นายวัฒนพร  สุนทรเกตุ 

 ๒๔๙ นายวันเฉลิม  สังวรกิจธรรม 

 ๒๕๐ นายวันชัย  จิมรัมย 

 ๒๕๑ นายวันชัย  ทองแดง 

 ๒๕๒ นายวันชัย  วรรณสุข 

 ๒๕๓ นายวานิจ  กาประโคน 

 ๒๕๔ นายวาสุเทพ  บุญชู 

 ๒๕๕ นายวิชา  เจิมสูงเนิน 

 ๒๕๖ นายวิชาญ  ธารเลิศ 

 ๒๕๗ นายวิทยา  สีหะวงษ 

 ๒๕๘ นายวิทยา  อรุณเนตร 

 ๒๕๙ นายวิทูล  บัวศรี 

 ๒๖๐ นายวินัย  กันภัย 

 ๒๖๑ นายวินัย  ผลแรก 

 ๒๖๒ นายวิรัช  ปกกาเวสูง 

 ๒๖๓ นายวิรัตน  มนัสสนิทวงศ 

 ๒๖๔ นายวิรัตน  หลอไพบูลย 

 ๒๖๕ นายวิรุฬห  คงวัน 

 ๒๖๖ นายวิรุฬห  พาชอบ 

 ๒๖๗ นายวิโรจน  เข็มทอง 

 ๒๖๘ นายวิโรจน  มงคลนาม 

 ๒๖๙ นายวิศิษฐ  แซลอ 

 ๒๗๐ สิบเอก วีรชาติ  ทิชาชาติ 

 ๒๗๑ นายวีรพงศ  รักษาพล 

 ๒๗๒ นายวีรภัทร  ออนทอง 

 ๒๗๓ นายวีรยุทธ  เมธยาภา 

 ๒๗๔ นายวีระ  ชุติวณิชยกุล 

 ๒๗๕ นายวีระ  พิพิธกุล 

 ๒๗๖ นายวีระชัย  ศักดาจิวะเจริญ 

 ๒๗๗ นายวุฒิกร  พาระพงษ 

 ๒๗๘ นายศฎายุ  เสมสงา 

 ๒๗๙ นายศรยุทธ  พันธจีน 

 ๒๘๐ นายศราวุฒิ  สวงโท 

 ๒๘๑ นายศักดิ์รินทร  ฤทธิ์บรรจง 

 ๒๘๒ นายสงกรานต  อุดมสินคา 

 ๒๘๓ นายสนม  ชะนะภัย 

 ๒๘๔ นายสนิท  ศรีพารา 

 ๒๘๕ นายสมเกียรติ  จันทุรส 

 ๒๘๖ นายสมเกียรติ  อัศวโรจนพงษ 

 ๒๘๗ นายสมเกียรติ์  อินทรสมบัติ 

 ๒๘๘ นายสมคิด  ติรักษา 

 ๒๘๙ นายสมจริง  ศรีทอง 

 ๒๙๐ นายสมเจตน  เชื้อเพ็ง 

 ๒๙๑ นายสมชาติ  บางแจง 

 ๒๙๒ นายสมชาย  ทองมาก 



 หนา   ๒๐๓ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๒๙๓ จาสิบเอก สมชาย  มาลากาญจน 

 ๒๙๔ นายสมชาย  วณิชยวโรดม 

 ๒๙๕ นายสมชาย  สายทอง 

 ๒๙๖ นายสมบัติ  กนกทิพยวรรณ 

 ๒๙๗ นายสมบัติ  สังขทองงาม 

 ๒๙๘ นายสมบัติ  แสรกําปง 

 ๒๙๙ นายสมบูรณ  เกิดดี 

 ๓๐๐ นายสมปอง  ปตาระเต 

 ๓๐๑ นายสมพร  บุญรอด   

 ๓๐๒ วาที่รอยตรี สมพร  เลิศรัตนาพร 

 ๓๐๓ นายสมพล  นาคโต 

 ๓๐๔ พันจาเอก สมยศ  คํานึงผล 

 ๓๐๕ นายสมศักดิ์  มูหะหมัด 

 ๓๐๖ นายสมศักดิ์  อินทมาตร 

 ๓๐๗ นายสมหวัง  วองไวไพศาล 

 ๓๐๘ นายสมัน  โหมดแหละหมัน 

 ๓๐๙ นายสมาวี  สมภักดี 

 ๓๑๐ นายสรรชัย  สินพานิช 

 ๓๑๑ นายสรรเพชญ  อุนสุข 

 ๓๑๒ นายสรรเสริญ  ยินดีโสตร 

 ๓๑๓ นายสรายุทธ  ปานกลาง 

 ๓๑๔ วาที่รอยตรี สราวุฒิ  ไวยนพ 

 ๓๑๕ นายสราวุธ  สุรพงษพิทักษ 

 ๓๑๖ นายสัญญา  วุฒิวิชญานันต 

 ๓๑๗ นายสันติ  โคตรมี 

 ๓๑๘ นายสันติ  ใบยูซบ 

 ๓๑๙ นายสัมฤทธิ์  มณีกรรณ 

 ๓๒๐ นายสาธิต  ประทัพวงค 

 ๓๒๑ นายสาธิต  มีสัตยธรรม 

 ๓๒๒ นายสายัณห  แสงพินิจ 

 ๓๒๓ นายสาโรจน  พิริยะมงคลสุข 

 ๓๒๔ นายสําราญ  มงคลแกนทราย 

 ๓๒๕ นายสิงห  สุดแสงแกว 

 ๓๒๖ นายสุขเกษม  ออนนอมดี 

 ๓๒๗ นายสุขสันต  กิตติศุภกร 

 ๓๒๘ นายสุขสันต  จินหิรัญ 

 ๓๒๙ นายสุขี  อินทา 

 ๓๓๐ นายสุชาติ  ไตรถิ่น 

 ๓๓๑ นายสุชาติ  เล่ือนแปน 

 ๓๓๒ นายสุทธิพงศ  ณรงควิชัย 

 ๓๓๓ วาที่รอยตรี สุทัศน  กาเซ็ม 

 ๓๓๔ นายสุเทพ  เขียวหวาน 

 ๓๓๕ นายสุเทพ  ภูวนัตถเมธา 

 ๓๓๖ นายสุเทพ  แสงแกว 

 ๓๓๗ นายสุธน  เอกเสถียร 

 ๓๓๘ นายสุบรรณ  แสงกลา 

 ๓๓๙ นายสุพจน  หลาจําศิล 

 ๓๔๐ นายสุพรชัย  ทรรพนันทน 

 ๓๔๑ นายสุภร  ฉัตรไชยาฤกษ 

 ๓๔๒ นายสุภาพ  จ้ีฟู 



 หนา   ๒๐๔ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๔๓ นายสุมิตร  จงวัฒนา 

 ๓๔๔ นายสุมิตร  สิงหสุวรรณ 

 ๓๔๕ นายสุเมธ  โสมมาก 

 ๓๔๖ นายสุรชัย  ภูพิพัฒนผล 

 ๓๔๗ นายสุรเดช  ศรีโชติ 

 ๓๔๘ นายสุรพล  พกุลานนท 

 ๓๔๙ นายสุรพล  เวชกุล 

 ๓๕๐ นายสุรพิชญ  อังศุละโยธิน 

 ๓๕๑ นายสุรศักดิ์  โพธิ์สุ 

 ๓๕๒ นายสุรสิทธิ์  บุญเลิศรัตนะกุล 

 ๓๕๓ นายสุริยงค  สะพรั่ง 

 ๓๕๔ นายสุริยันต  สาทวงษ 

 ๓๕๕ นายสุริยา  ศรีวโรบล 

 ๓๕๖ นายสุริยา  หาญวงษา 

 ๓๕๗ นายสุวรรณ  งะบุรง 

 ๓๕๘ นายสุวัฒณ  วุฑฒิธรรม 

 ๓๕๙ นายสุวัฒนธพล  บุขุนทด 

 ๓๖๐ นายสุวิทย  บุญสม 

 ๓๖๑ นายสุวิทย  เรืองดิษฐ 

 ๓๖๒ นายเสวก  เหลาคุม 

 ๓๖๓ นายโสภณ  ศรีจ่ันเพชร 

 ๓๖๔ นายหัสดี  ปทุมชาติ 

 ๓๖๕ นายอดิศักดิ์  บุญประสงค 

 ๓๖๖ นายอดุลย  อาจผักปง 

 ๓๖๗ นายอนันต  หลอไพบูลย 

 ๓๖๘ นายอนันตชัย  บุญตะนัย 

 ๓๖๙ นายอนุชา  มวงเงิน 

 ๓๗๐ นายอนุสรณ  พูลทกิจ 

 ๓๗๑ นายอเนก  สิริชาติธาดา 

 ๓๗๒ นายอภิชัย  จันทรเทศ 

 ๓๗๓ นายอภิชาต  บุญตันบุตร 

 ๓๗๔ นายอภิชาติ  สุวรรณรัตน 

 ๓๗๕ นายอภิรักษ  พลพุทธา 

 ๓๗๖ นายอภิวัฒน  ฉัตราภรณ 

 ๓๗๗ นายอรรณพ  หมัดมูซอ 

 ๓๗๘ นายอรรถพล  เกิดอรุณสุขศรี 

 ๓๗๙ นายอรัญ  ถิ่นพังงา 

 ๓๘๐ นายอรุณ  ชุมไชโย 

 ๓๘๑ นายอรุณโชติ  ไชยะ 

 ๓๘๒ นายอลงกรณ  จุฬา 

 ๓๘๓ นายอลงกรณ  สุภิตาภรณ 

 ๓๘๔ นายอัครพงษ  ลาภากุลชัย 

 ๓๘๕ นายอัครวัฒน  ซาแพง 

 ๓๘๖ นายอัครวัฒน  มีสวัสดิ์ 

 ๓๘๗ พันจาโท อาคม  จุมพรม 

 ๓๘๘ นายอาคม  อิฐสุวรรณศิลป 

 ๓๘๙ นายอาทิตย  กองอรรถ 

 ๓๙๐ นายอํานวย  วงษสุบรรณ 

 ๓๙๑ นายอํานาจ  มะลิทอง 

 ๓๙๒ นายอํามาตย  ดวงแพง 



 หนา   ๒๐๕ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๓๙๓ นายอิสราพงศ  วงศสมิง 

 ๓๙๔ นายอุกฤษฏ  องตระกูล 

 ๓๙๕ นายอุดม  สิริพฤกษา 

 ๓๙๖ นายอุดม  แสงแพง 

 ๓๙๗ นายอุทัย  เจริญจิตรวัฒนา 

 ๓๙๘ นายเอนก  อําเบา 

 ๓๙๙ นายเอษณะ  สัจจสวัสดิ์ 

 ๔๐๐ นายฮัจญีมุฮัมมัด  ทรงศิริ 

 ๔๐๑ นางกชกร  อุดมพงศ 

 ๔๐๒ นางสาวกชมน  ยอดประดิษฐ 

 ๔๐๓ นางกนกกาญจน  ไมเรียง 

 ๔๐๔ นางสาวกนกพร  ตันติเดชามงคล 

 ๔๐๕ นางสาวกนกพร  รินไธสง 

 ๔๐๖ นางกนกรส  ทองมานะเสถียร 

 ๔๐๗ นางสาวกนกวรรณ  เกตุมณี 

 ๔๐๘ นางกนกวรรณ  โกศลประดิษฐ 

 ๔๐๙ นางกนกวรรณ  ครูพิพัฒน 

 ๔๑๐ นางกนกวรรณ  โรจนอุทัย 

 ๔๑๑ หมอมหลวงกมลกรณ  ศรีธวัช   

  บานเกาะ 

 ๔๑๒ นางกมลทิตย  อินทรจันทร 

 ๔๑๓ นางสาวกมลรัตน  สันติคุณากุล 

 ๔๑๔ นางสาวกมลวดี  มุงหมาย 

 ๔๑๕ นางกรกช  ศรีนุน 

 ๔๑๖ นางสาวกรกมล  ฮองกุล 

 ๔๑๗ นางกรจิรัสจ  ธนะสารโยธิน 

 ๔๑๘ นางกรพินธุ  ณัฐมหาธนานันท 

 ๔๑๙ นางสาวกรรณิกา  นาคะโคตร 

 ๔๒๐ นางสาวกรรณิกา  สุคนธนิตย 

 ๔๒๑ นางสาวกรรณิการ  โชติวิไลวรรณ 

 ๔๒๒ นางกรรณิการ  เทศประสิทธิ์ 

 ๔๒๓ นางกรรณิการ  แสงพรม 

 ๔๒๔ นางสาวกรรนิการ  แสงหัวชาง 

 ๔๒๕ นางกรรวี  แสงทอง 

 ๔๒๖ นางสาวกรวิกา  วรวัฒนานนท 

 ๔๒๗ นางกรองกาญจน  อนันตชาติ 

 ๔๒๘ สิบตํารวจเอกหญิง กรองแกว  วรรณฉวี 

 ๔๒๙ นางกรองทอง  แกวสุวรรณ 

 ๔๓๐ นางกฤษณา  เกตุศิลป 

 ๔๓๑ นางกฤษณา  เกษมณี 

 ๔๓๒ นางสาวกฤษณา  บางแจง 

 ๔๓๓ นางกษิตพร  ชวยชู 

 ๔๓๔ นางสาวกัญจนา  ทองสิงห 

 ๔๓๕ นางกัญญกาญจน  โพธิ์ศรี 

 ๔๓๖ นางสาวกัญญปภัส  เพชรสิราสิงห 

 ๔๓๗ นางกัญญาภัค  มุลทะลา 

 ๔๓๘ นางสาวกัญนิษฐนาถ  บริสุทธิ์ 

 ๔๓๙ นางกัญปภัค  ยอดไชย 

 ๔๔๐ นางกัตติกา  มาลัยลอย 

 ๔๔๑ นางสาวกันตนา  ตั้งมนัสตรง 



 หนา   ๒๐๖ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๔๒ นางกันยา  สายพันธุ 

 ๔๔๓ นางสาวกัลยกร  พงษศิริ 

 ๔๔๔ นางสาวกัลยา  ดวงขวัญ 

 ๔๔๕ นางสาวกัลยา  บุญแดง 

 ๔๔๖ นางกัลยา  บูรณกิจสิน 

 ๔๔๗ นางสาวกัลยา  อมรปาน 

 ๔๔๘ นางกาญจนรัตน  สุกทน 

 ๔๔๙ นางสาวกาญจนา  คนหมั่น 

 ๔๕๐ นางกาญจนา  จุยจูเอี้ยม 

 ๔๕๑ นางกาญจนา  บุญโพธิ์ 

 ๔๕๒ นางกาญจนา  ประจักษ 

 ๔๕๓ นางกาญจนา  มุงดี 

 ๔๕๔ นางสาวกาญจนา  เมืองครุฒ 

 ๔๕๕ นางสาวกาญจนา  รัตนสนเทหกุล 

 ๔๕๖ นางกาญจนา  สืบศรี 

 ๔๕๗ นางสาวกาญจนา  เสนาะสําเนียง 

 ๔๕๘ นางกาญจนา  อําพันแดง 

 ๔๕๙ นางสาวกานดา  ศิรินาค 

 ๔๖๐ นางกานตชนก  วงศแปง 

 ๔๖๑ นางกานตชนิต  นิวาสวัฒน 

 ๔๖๒ นางกานตรวี  ธีระนภากร 

 ๔๖๓ นางกานตสิรี  ธนาศิริธีรติกุล 

 ๔๖๔ นางการะเกด  นาคเสน 

 ๔๖๕ นางสาวกําจาย  บุญเดน 

 ๔๖๖ นางกิ่งแกว  ปริยกร 

 ๔๖๗ นางสาวกิตติมา  คุปติภัทรภิญโญ 

 ๔๖๘ นางกิตติมา  งามมุข 

 ๔๖๙ นางกินรี  เปรมบํารุง 

 ๔๗๐ นางสาวกุญชณิชา  เทียนอุดม 

 ๔๗๑ นางกุลธิดา  ฉายประดับ 

 ๔๗๒ นางสาวกุลธิรัตน  ทาระ 

 ๔๗๓ นางสาวกุสุมา  เกิดกุล 

 ๔๗๔ นางสาวกุสุมา  ศรีฟา 

 ๔๗๕ นางกุหลาบ  สุขพรรณ 

 ๔๗๖ นางเกตุแกว  นิลยาน 

 ๔๗๗ นางสาวเกตุสุรินทร  บุญประกอบ 

 ๔๗๘ นางสาวเกศจริน  สามิภักดิ์ 

 ๔๗๙ นางสาวเกศราภรณ  ศรีลําเจียก 

 ๔๘๐ นางสาวเกศวลี  ชลิตังกูร 

 ๔๘๑ นางเกษรา  ทองใบใหญ 

 ๔๘๒ นางแกวตา  วรรณแตง 

 ๔๘๓ นางโกสุม  บุญศุข 

 ๔๘๔ นางขจร  บํารุงศิริ 

 ๔๘๕ นางสาวขนิษฐา  โกลอง 

 ๔๘๖ นางขนิษฐา  บุญรอดชู 

 ๔๘๗ นางขนิษฐา  ปฐมรักษ 

 ๔๘๘ นางสาวขนิษฐา  ศุกระศร 

 ๔๘๙ นางสาวขนิษฐา  อินทรศักดา 

 ๔๙๐ นางขวัญจิต  คําเคน 

 ๔๙๑ นางสาวขวัญใจ  ทองจูด 



 หนา   ๒๐๗ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๔๙๒ นางขวัญใจ  ประดิษฐถาวร 

 ๔๙๓ นางขวัญตา  วณิชชาพัชร 

 ๔๙๔ นางสาวขวัญตา  อยูวัน 

 ๔๙๕ นางขวัญเรียม  ถินรัตน 

 ๔๙๖ นางขวัญเรือน  ณ บางชาง 

 ๔๙๗ นางเขมณัฏฐ  พัชรเจริญวงษ 

 ๔๙๘ นางเข็มมอญ  ผุดผอง 

 ๔๙๙ นางคคนางค  เรืองสวัสดิ์ 

 ๕๐๐ นางคนึงนิตย  นนทพนาผล 

 ๕๐๑ นางคมคาย  กรรณทิพย 

 ๕๐๒ นางคัชรินทร  เจียมศรีพงษ 

 ๕๐๓ นางสาวคันธนา  กระจางมล 

 ๕๐๔ นางสาวคุณัญญา  นิลผาย 

 ๕๐๕ นางเครือวัลย  ดีเดน 

 ๕๐๖ นางเครือวัลย  รัชตะวรรณ 

 ๕๐๗ นางงามวงค  วงษสาโรจน 

 ๕๐๘ นางจงจิตร  ดีศรีแกว 

 ๕๐๙ นางสาวจงดี  กิ่งแกว 

 ๕๑๐ นางจงรัก  ฤทธิขันธ 

 ๕๑๑ นางสาวจตุพร  โอฬาระวัต 

 ๕๑๒ นางสาวจรรยง  ศรีอุบล 

 ๕๑๓ นางสาวจรรยา  กิจกสิกร 

 ๕๑๔ นางจรรยา  จันเจือ 

 ๕๑๕ นางจรรยา  ดอกพุฒ 

 ๕๑๖ นางสาวจรรยา  นรสิงห 

 ๕๑๗ สิบตํารวจเอกหญิง จรรยาพร   

  ยันตเจริญ 

 ๕๑๘ นางสาวจรรยาภรณ  บุญสุวรรโณ 

 ๕๑๙ นางจรัสศรี  ทันการ 

 ๕๒๐ นางจรัสศรี  อํานวยพร 

 ๕๒๑ นางสาวจรินทร  มีทรัพยไพศาล 

 ๕๒๒ นางจริยา  ไชยวงศ 

 ๕๒๓ นางจริยา  สุภาพงษ 

 ๕๒๔ นางจอมใจ  อัครกุลธร 

 ๕๒๕ นางสาวจัตุพร  กลายประยงค 

 ๕๒๖ นางจันจิรา  นนทสุวรรณ 

 ๕๒๗ นางจันจิรา  ภูรัตน 

 ๕๒๘ นางสาวจันดา  หมัดมุด 

 ๕๒๙ นางสาวจันตรา  ชื่นใจ 

 ๕๓๐ นางจันทนี  พรสุทธิพันธุ 

 ๕๓๑ นางจันทรจิรา  เศรษฐจันทร 

 ๕๓๒ นางจันทรแจม  นิลจันทึก 

 ๕๓๓ นางสาวจันทรเพ็ญ  บุญแสน 

 ๕๓๔ นางจันทรเพ็ญ  รักษสิริวิวัฒน 

 ๕๓๕ นางจันทรเพ็ญ  ล้ิมประเสริฐ 

 ๕๓๖ นางจันทรเพ็ญ  ลีลาไชยสกุล 

 ๕๓๗ นางจันทรา  สุวรรณเมนะ 

 ๕๓๘ นางสาวจันทรา  แสวงดี 

 ๕๓๙ นางสาวจันทิมา  ทองไพจิตร 

 ๕๔๐ นางจันทิมา  ศรีเลิศ 



 หนา   ๒๐๘ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๔๑ นางสาวจารินี  รุทระกาญจน 

 ๕๔๒ นางจารุณรร  บุญคง 

 ๕๔๓ นางจารุณี  ตันเจริญสุข 

 ๕๔๔ นางสาวจารุวรรณ  ผองพิทยา 

 ๕๔๕ นางจารุวรรณ  พ่ึงขุนทด 

 ๕๔๖ นางสาวจําเนียน  สงวนบุญ 

 ๕๔๗ นางสาวจําเนียร  นนทมิตร 

 ๕๔๘ นางสาวจิดาภา  พรรณรัตน 

 ๕๔๙ นางสาวจิดาภา  สังขเงิน 

 ๕๕๐ นางสาวจิตตวดี  ใจดี 

 ๕๕๑ นางจิตตานันท  เกียรติพันธุสดใส 

 ๕๕๒ นางจิตติมา  ประกอบชัย 

 ๕๕๓ นางสาวจิตติศักดิ์  ศิริภักดิ์ 

 ๕๕๔ นางสาวจิตรา  พันธสัญญากุล 

 ๕๕๕ นางจิตรา  ระวีวงษ 

 ๕๕๖ นางจิตลดา  โถยอด 

 ๕๕๗ นางสาวจิตลดา  ศุภชัยอนันต 

 ๕๕๘ นางสาวจิตวดี  หงษยนต 

 ๕๕๙ นางจินดา  โพธิ์งาม 

 ๕๖๐ นางสาวจินดาวรรณ  บุงเที่ยง 

 ๕๖๑ นางสาวจินตนา  แจงโพธิ์ 

 ๕๖๒ นางสาวจินตนา  นีละไพจิตร 

 ๕๖๓ นางสาวจินตนา  บุตรดา 

 ๕๖๔ นางสาวจินตนา  ประคอง 

 ๕๖๕ นางสาวจินตนา  แยมโสภี 

 ๕๖๖ นางสาวจินตนา  สมศิริพรชัย 

 ๕๖๗ นางจินตนา  เอกวงศา 

 ๕๖๘ นางจินตนาภรณ  เรืองรองสุรังค 

 ๕๖๙ นางจินลดา  แกวมณี 

 ๕๗๐ นางสาวจิรนันท  ขจรบุญ 

 ๕๗๑ นางสาวจิรพรรณ  อนันทยานนท 

 ๕๗๒ นางจิรภาพร  ตอพล 

 ๕๗๓ นางสาวจิรวรรณ  คูวัฒนาชัย 

 ๕๗๔ นางจิรวัฒน  องคพิพัฒนกุล 

 ๕๗๕ นางจิรัญญา  สีมาธรรมการย 

 ๕๗๖ นางสาวจิรัฐคณา  จันทรงาม 

 ๕๗๗ นางสาวจิราพร  สมัครการ 

 ๕๗๘ นางจิราภรณ  เจริญสุข 

 ๕๗๙ นางสาวจิราภรณ  บุญกลํ่า 

 ๕๘๐ นางสาวจิราภรณ  พูลสิงห 

 ๕๘๑ นางสาวจิราวรรณ  รักษาพล 

 ๕๘๒ นางสาวจิราวรรณ  ฤทธิรงค 

 ๕๘๓ นางสาวจีรนันท  จันทรสวาง 

 ๕๘๔ นางจีรนุช  ศิริทัศน 

 ๕๘๕ นางจีรพร  ธาระหาญ 

 ๕๘๖ นางสาวจีรภา  ทองสราง 

 ๕๘๗ นางจีรวรรณ  โอนุช 

 ๕๘๘ นางจีระนันท  ปตะนีระวัตร 

 ๕๘๙ นางสาวจีราภรณ  บรรจง 

 ๕๙๐ นางสาวจุฑาทิพ  สุนทรหงส 



 หนา   ๒๐๙ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๕๙๑ นางสาวจุฑาทิพย  วงศชื่นสุนทร 

 ๕๙๒ นางจุฑาพร  กุสยม 

 ๕๙๓ นางจุฑามาศ  อัครอภิชาติ 

 ๕๙๔ นางจุฑามาส  แสงวันทอง 

 ๕๙๕ นางจุฑารัตน  วรานุสันติกูล 

 ๕๙๖ นางสาวจุฑาวลี  เล็กเชาวนไว 

 ๕๙๗ นางสาวจุตติมา  สาตราภัย 

 ๕๙๘ นางจุฬกา  ศรีวุฒิพงศ 

 ๕๙๙ นางจุฬา  เสงเอียด 

 ๖๐๐ นางสาวจุฬาพร  บัวกานทอง 

 ๖๐๑ นางสาวจุฬารัตน  ศรีพระราม 

 ๖๐๒ นางจุฬาลักษณ  สุขถนอม 

 ๖๐๓ นางเจตนิพิฐ  สุขขี 

 ๖๐๔ นางสาวเจเนตร  เขียวเขิน 

 ๖๐๕ นางสาวเจริญสุข  เทศแยม 

 ๖๐๖ นางเจริญสุข  ปญจพงษ 

 ๖๐๗ นางฉวีวรรณ  ไซจําปา 

 ๖๐๘ นางฉวีวรรณ  ตุรงคเรือง 

 ๖๐๙ นางสาวฉวีวรรณ  พินิจ 

 ๖๑๐ นางฉัฐมานุช  เรืองวงศโรจน 

 ๖๑๑ นางสาวฉันทนา  งามถิ่น 

 ๖๑๒ นางฉันทนา  ศรีภักดี 

 ๖๑๓ นางสาวฉายศรี  แซล้ิม 

 ๖๑๔ นางเฉลิมพร  จิตสงาเลิศ 

 ๖๑๕ นางชญานิศวร  ศิริจารุวัชรธาดา 

 ๖๑๖ นางสาวชญาภรณ  ภูวะสุวรรณ 

 ๖๑๗ นางสาวชญาภัค  บุญสูตร 

 ๖๑๘ นางชฎาพร  นพพันธ 

 ๖๑๙ วาที่รอยตรีหญิง ชนกพร  แกวเอี่ยม 

 ๖๒๐ นางชนพร  คําใจ 

 ๖๒๑ นางสาวชนัฐธร  แวกประยูร 

 ๖๒๒ นางสาวชนา  กระจับเงิน 

 ๖๒๓ นางชนากานต  นวลแกว 

 ๖๒๔ นางชนิตา  ดอกไม 

 ๖๒๕ นางชมพูนุช  ไชยชนะ 

 ๖๒๖ นางสาวชยุดา  ขอเจริญ 

 ๖๒๗ นางสาวชรินทรรัตน  พูนชัย 

 ๖๒๘ นางชลตวรรณ  ขุมเพ็ชร 

 ๖๒๙ นางชลธิชา  จันทนพศิริ 

 ๖๓๐ นางสาวชลลดา  เทศยา 

 ๖๓๑ นางชวนพิศ  จักขุจันทร 

 ๖๓๒ นางชวันภรณ  พานทอง 

 ๖๓๓ นางสาวชออน  เนียมโสต 

 ๖๓๔ นางสาวชะโลม  หัสเนตร 

 ๖๓๕ นางชัชนันท  เรืองขจิต 

 ๖๓๖ นางสาวชัชสรัญ  นิยมจันทร 

 ๖๓๗ นางชัญญรักษ  ประยูรโภคราช 

 ๖๓๘ นางชัญญา  พรหมเนาว 

 ๖๓๙ นางชาฎา  สงมะเริง 

 ๖๔๐ นางชําเลียง  เย็นใจ 



 หนา   ๒๑๐ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๔๑ นางชุติวรรณ  ทัศนา 

 ๖๔๒ นางชุมชื่น  รักวงษ 

 ๖๔๓ นางชุลีรัตน  เติมวัฒน 

 ๖๔๔ นางสาวชูกมล  เกติพันธ 

 ๖๔๕ นางชูศรี  สีดี 

 ๖๔๖ นางญาณีทิพย  คงพิทักษ 

 ๖๔๗ นางฐณิญา  เมืองแกว 

 ๖๔๘ นางสาวฐปณี  ฉายยะ 

 ๖๔๙ นางสาวฐานิศวร  นันทธรกุลภัทร 

 ๖๕๐ นางฐานิษฐ  เมธีทิพยสกุล 

 ๖๕๑ นางสาวฐิตาพร  ไชยพันธ 

 ๖๕๒ นางสาวฐิตารัตน  ธนศักดิ์ฐิติกุล 

 ๖๕๓ นางฐิตินันท  อิสสอาด 

 ๖๕๔ นางฐิติพร  สุขขัง 

 ๖๕๕ นางสาวฐิติมา  ชูจันทร 

 ๖๕๖ นางฐิติยาภรณ  เพ็ชรัตน 

 ๖๕๗ นางณภัทร  จารุเดชศิริ 

 ๖๕๘ นางสาวณภัสพิมุกจ  ศรีษะเสือ 

 ๖๕๙ นางสาวณัชชาภัทร  แจงมงคล 

 ๖๖๐ นางณัฎฐชุดา  เกษแกว 

 ๖๖๑ นางณัฎฐพร  จันทศรี 

 ๖๖๒ นางสาวณัฏฐวิตรา  โกกอุน 

 ๖๖๓ นางสาวณัฏฐินี  ขลังธรรมเนียม 

 ๖๖๔ นางสาวณัฐกฤตา  ชูโตชนะ 

 ๖๖๕ นางสาวณัฐกาญจน  โพธิ์ดิลก 

 ๖๖๖ นางสาวณัฐชมกร  สีทอง 

 ๖๖๗ นางณัฐชยา  แกวโภคา 

 ๖๖๘ นางสาวณัฐชยาพัชร  รอดสีเสน 

 ๖๖๙ นางณัฐชานันท  อาสนสถิตย 

 ๖๗๐ นางณัฐติยา  บุญศรีบาดาล 

 ๖๗๑ นางณัฐธร  ดํารงศักดิ์ 

 ๖๗๒ นางณัฐนันท  เจริญวัฒนสุข 

 ๖๗๓ นางณัฐนันท  โพรีแกว 

 ๖๗๔ นางสาวณัฐพัชร  จันทรสุยะ 

 ๖๗๕ นางสาวณัฐรดา  รัตกุล 

 ๖๗๖ นางสาวณัฐสินี  สุทธิ 

 ๖๗๗ นางณิชชา  ขออาพัด 

 ๖๗๘ นางสาวณิชชา  ทับเกษมปติโสภา 

 ๖๗๙ นางณิชพร  วรรณชัย 

 ๖๘๐ นางณิชยา  ไพฑูรย 

 ๖๘๑ นางณิชากานต  โสภณ 

 ๖๘๒ นางณิญาพัณณ  สิริเบญจศักดิ์ 

 ๖๘๓ นางสาวณีรนุช  ชูโตชนะ 

 ๖๘๔ นางสาวดนยา  ทรัพยมี 

 ๖๘๕ นางดนัยา  วัฒนะเกาะ 

 ๖๘๖ นางสาวดรุณี  เทพา 

 ๖๘๗ นางดวงกมล  กมโล 

 ๖๘๘ นางสาวดวงจันทร  บึงทอง 

 ๖๘๙ นางดวงใจ  ภูเชี่ยวชาญวิทย 

 ๖๙๐ นางดวงใจ  วิมานทอง 



 หนา   ๒๑๑ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๖๙๑ นางดวงดาว  ฟกปน 

 ๖๙๒ นางดวงตา  สีหามาตย 

 ๖๙๓ นางดวงพร  ล้ีสุวรรณ 

 ๖๙๔ นางสาวดวงพร  องอาจ 

 ๖๙๕ นางดวงมณี  นิยมสุข 

 ๖๙๖ นางดวงรัตน  เอี่ยมประเสริฐ 

 ๖๙๗ นางดวงสมร  พรหมผุย 

 ๖๙๘ นางสาวดารณี  แจมนุช 

 ๖๙๙ นางสาวดารณี  เลิศปติวาณิชย 

 ๗๐๐ นางดารัตสา  ออนสัมพันธ 

 ๗๐๑ นางสาวดารุณี  สมานรักษ 

 ๗๐๒ นางดุษรินทร  สุวรรณปาล 

 ๗๐๓ นางสาวเดือนฉาย  กองโฮม 

 ๗๐๔ นางสาวตองจิต  นามประดิษฐ 

 ๗๐๕ นางสาวตองตา  ไกรศรีวรรธนะ 

 ๗๐๖ นางแตรสังข  ชื่นคา 

 ๗๐๗ นางถนอม  เวชรักษา 

 ๗๐๘ นางถนอมวงศ  กล่ินจันทรหอม 

 ๗๐๙ นางถาวร  คากระโทก 

 ๗๑๐ นางทรงพร  วิทยานันท 

 ๗๑๑ นางสาวทรงพร  เวชสันดรพงษ 

 ๗๑๒ นางทวีทรัพย  นิลคง 

 ๗๑๓ นางทองดี  วันเพ็ญ 

 ๗๑๔ นางสาวทองอยู  หาญมโน 

 ๗๑๕ นางทัตดา  อยูสวัสดิ์ 

 ๗๑๖ นางทัศนีย  กฤษสุริยา 

 ๗๑๗ นางสาวทัศนีย  แกวสอาด 

 ๗๑๘ นางสาวทัศนีย  ขยันหา 

 ๗๑๙ นางสาวทัศนีย  เชิญทอง 

 ๗๒๐ นางสาวทัศนีย  ยอดวิทยา 

 ๗๒๑ นางสาวทัศนีย  เรืองพยัคฆ 

 ๗๒๒ นางสาวทัศนีย  สระทองแดง 

 ๗๒๓ นางทัศนีย  สวัสดิพันธ 

 ๗๒๔ นางทัศนีย  สุระพัฒน 

 ๗๒๕ นางทิพยรัตน  รัตนพันธ 

 ๗๒๖ นางทิพยวรรณ  มุขดา 

 ๗๒๗ นางสาวทิพยวรรณ  ศรีสุวรรณ 

 ๗๒๘ นางทิพยาพร  ชีโสตร 

 ๗๒๙ นางทิพวรรณ  เจียมสกุล 

 ๗๓๐ นางทิพวรรณ  ศิริสายสมบูรณ 

 ๗๓๑ นางเทพิน  ทองกุล 

 ๗๓๒ นางสาวเที่ยง  กลางมณี 

 ๗๓๓ นางเทียมจันทร  วรสงาศิลป 

 ๗๓๔ นางสาวเทียมนภา  ธรรมโชติ 

 ๗๓๕ นางสาวธกัลญนภัส  เศวตครุตมัต 

 ๗๓๖ นางธชินาพร  วงศพรเพ็ญภาพ 

 ๗๓๗ นางสาวธนพร  ตาดี 

 ๗๓๘ นางธนพร  ธโนศวรรย 

 ๗๓๙ นางธนวรรณ  ใจรักธรรมเดช 

 ๗๔๐ นางธนัชพร  ทองเกี๋ยว 



 หนา   ๒๑๒ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๔๑ สิบตํารวจเอกหญิง ธนัญชนก   

  เจตนเสน 

 ๗๔๒ นางสาวธนัญญา  โพธิมาก 

 ๗๔๓ นางธนารักษ  เทพชาลี 

 ๗๔๔ นางธนาวดี  โพภิรมย 

 ๗๔๕ นางสาวธนิดา  กิตติลือชากร 

 ๗๔๖ นางธนิดา  ขําสุวรรณ 

 ๗๔๗ นางธมกร  กาญจนเสมา 

 ๗๔๘ นางธมวรรณ  จําปาถิ่น 

 ๗๔๙ นางสาวธรรญชนก  ชาวชัยนาท 

 ๗๕๐ นางธัญญนิจษา  ลภัสชวินโชค 

 ๗๕๑ นางธัญญะรัตน  ตั้งกิตติพัศ 

 ๗๕๒ นางสาวธัญรดี  ศรีสวาง 

 ๗๕๓ นางสาวธัญสินี  ไกรทอง 

 ๗๕๔ นางธาริณี  ขันธวิธิ 

 ๗๕๕ นางธิดา  เลิศพรประสพโชค 

 ๗๕๖ นางธิดาภรณ  เกษสุวรรณ 

 ๗๕๗ นางธิดารัตน  สารประดิษฐ 

 ๗๕๘ นางสาวธิวาลัย  นาวี 

 ๗๕๙ นางสาวธีรดา  ทรัพยเจริญกุล 

 ๗๖๐ นางสาวธีรนานา  ธรรมสุบัลลังก 

 ๗๖๑ นางสาวนงคนุช  ธรรมชีวีวงศ 

 ๗๖๒ นางสาวนงคเยาว  ปล้ืมพวก 

 ๗๖๓ นางสาวนงคลักษณ  โคเต็ม 

 ๗๖๔ นางสาวนงนุช  ขันธอารี 

 ๗๖๕ นางนงนุช  ฉิมสมจิตต 

 ๗๖๖ นางนงเยาว  สนธิกนก 

 ๗๖๗ นางนงเยาว  แสงสงาศรี 

 ๗๖๘ นางสาวนงลักษณ  กรรมแตง 

 ๗๖๙ นางนงลักษณ  ชินรัตนเกษมสุข 

 ๗๗๐ นางนงลักษณ  ตั้งจิตอภิชัย 

 ๗๗๑ นางสาวนงลักษณ  ทรรพนันทน 

 ๗๗๒ นางนพพร  แกวเอี่ยม 

 ๗๗๓ นางนพลักษณ  บูรณวนิช 

 ๗๗๔ นางสาวนพวรรณ  เทียรฆนิธิกูล 

 ๗๗๕ นางนภวรรณ  จิตรภักดี 

 ๗๗๖ นางนภัสกร  เจริญพรพิทักษ 

 ๗๗๗ นางนภัสชล  ฐานะสิทธิ์ 

 ๗๗๘ นางสาวนภาพร  แกวทอง 

 ๗๗๙ นางนภาพร  เพ็ชรมีศรี 

 ๗๘๐ นางนภาพร  สิงหทอง 

 ๗๘๑ นางสาวนภาภรณ  ติดดํา 

 ๗๘๒ นางนรารัตน  ประเดิมวงศ 

 ๗๘๓ นางนรินทิพย  บัวมาศ 

 ๗๘๔ นางนฤมล  เขียดทอง 

 ๗๘๕ นางนฤมล  คําแสง 

 ๗๘๖ นางสาวนฤมล  ปอมประสิทธิ์ 

 ๗๘๗ นางสาวนฤมล  สันทัดนา 

 ๗๘๘ นางนฤมล  สิทธิเชนทร 

 ๗๘๙ นางสาวนฤวรรณ  ธรรมรัตนสิริ 



 หนา   ๒๑๓ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๗๙๐ นางสาวนวพร  เจริญกิจ 

 ๗๙๑ นางสาวนวพร  มีเสียงศรี 

 ๗๙๒ นางนวพร  วิไลศิริลักษณ 

 ๗๙๓ นางนวพร  สีสังข 

 ๗๙๔ นางนวพร  เหมะ 

 ๗๙๕ นางนวรัตน  เจริญย่ิงวัฒนา 

 ๗๙๖ นางนวลจันทร  แจมดวง 

 ๗๙๗ นางสาวนวลจันทร  ลีลาภิรมยชัย 

 ๗๙๘ นางสาวนวลจันทร  สาธุสิทธิ์ 

 ๗๙๙ นางสาวนวลจันทร  สาโส 

 ๘๐๐ นางสาวนวลพรรณ  ภวเวส 

 ๘๐๑ นางนวลวิภา  จันทรขอนแกน 

 ๘๐๒ นางสาวนวลศรี  ออนอินทร 

 ๘๐๓ นางนัจนันท  สุขมล 

 ๘๐๔ นางสาวนันทนธชนม  สังฆรักษาสัตย 

 ๘๐๕ นางสาวนันทนิตย  วรศักดิ์ธํารง 

 ๘๐๖ นางสาวนันทพัทธ  พิมทา 

 ๘๐๗ นางนันทา  เกตุตรีกรณ 

 ๘๐๘ นางนันทา  เกิดหนุนวงศ 

 ๘๐๙ นางสาวนัยนา  จักรสีมา 

 ๘๑๐ นางสาวนัยนา  อังศรวณีย 

 ๘๑๑ นางสาวนาคอนงค  วุฒิสารวรากรณ 

 ๘๑๒ นางนาตยา  โซะเฮง 

 ๘๑๓ นางสาวนาตยา  ทรัพยแตง 

 ๘๑๔ นางสาวนาตยา  ทองเสงี่ยม 

 ๘๑๕ นางสาวนาถลดา  ศรีละออ 

 ๘๑๖ นางนารี  กล่ินบานชื่น 

 ๘๑๗ นางสาวน้ําคาง  เกิดลิบ 

 ๘๑๘ นางสาวนิชาภา  แสนเมือง 

 ๘๑๙ นางสาวนิตยา  ชูสุวรรณ 

 ๘๒๐ นางนิตยา  ถิ่นสมอ 

 ๘๒๑ นางนิตยา  ทรัพยสงเสริม 

 ๘๒๒ นางนิตยา  วงษเจริญ 

 ๘๒๓ นางนิตยา  สรอยสยัมภู 

 ๘๒๔ นางสาวนิตยา  สุทธิลักษณ 

 ๘๒๕ นางนิตยา  เอกสุวรรณ 

 ๘๒๖ นางนิตยาพร  พงษสถิตย 

 ๘๒๗ นางนิธินันท  นัยนะแพทย 

 ๘๒๘ นางนิภา  ทัศนย่ิงยง 

 ๘๒๙ นางนิภา  บุนนาค 

 ๘๓๐ นางนิรมล  สุวัธนเดชา 

 ๘๓๑ นางนิรัชดา  อิ่นฮาย 

 ๘๓๒ นางสาวนิลรัตน  หนูน้ํา 

 ๘๓๓ นางนิลุบล  ปนเจริญ 

 ๘๓๔ นางนิษฐารัตน  พิพัฒนพุทธพงศ 

 ๘๓๕ นางนิสรา  มีชํานาญ 

 ๘๓๖ นางสาวนิสรา  ศรีศรัยมณี 

 ๘๓๗ นางสาวนิสากร  ทองสุทธิ์ 

 ๘๓๘ นางนิอร  ไชยนิตย 

 ๘๓๙ นางสาวนุชจนา  ทิพยเกตุ 



 หนา   ๒๑๔ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๔๐ นางนุชจรีย  โพธิ์สุข 

 ๘๔๑ นางสาวนุชนาฏ  เรืองยุวนนท 

 ๘๔๒ นางสาวนุชนาถ  กระจาง 

 ๘๔๓ นางสาวนุชนาถ  ผดุงชอบ 

 ๘๔๔ นางนุชนาถ  ศรีคะชินทร 

 ๘๔๕ นางนุตประวีณ  ภูมิสุข 

 ๘๔๖ นางสาวนุสรา  ภูคลาย 

 ๘๔๗ นางนุสรา  อูเงิน 

 ๘๔๘ นางนุสราพร  ชูเจริญ 

 ๘๔๙ สิบตํารวจเอกหญิง เนตรยา  สุเนตร 

 ๘๕๐ สิบเอกหญิง เนาวรัตน  จันทรโกมล 

 ๘๕๑ นางสาวแนงนอย  โรจนประดิษฐ 

 ๘๕๒ นางบงกชพร  นิรมานสกุล 

 ๘๕๓ นางสาวบังอร  จังพานชิ 

 ๘๕๔ นางสาวบังอร  พราหมณฤกษ 

 ๘๕๕ นางบังออน  อภิวัฒนานนท 

 ๘๕๖ นางบุญญารัตน  วันดี 

 ๘๕๗ นางสาวบุญตา  สวัสดิจรุงรัตน 

 ๘๕๘ นางบุญทิพย  สองเมือง 

 ๘๕๙ นางบุญเสริม  จันทรเสม 

 ๘๖๐ นางสาวบุบผา  วรรณบุตร 

 ๘๖๑ นางบุปผา  เจือจุน 

 ๘๖๒ นางบุปผา  สิงหเดช 

 ๘๖๓ นางบุศริน  แกวเจิม 

 ๘๖๔ นางสาวบุษกร  ศิริวัฒนาโรจน 

 ๘๖๕ วาที่รอยตรีหญิง บุษบา  หมวดเมือง 

 ๘๖๖ นางสาวบุษมาพร  ชัยวาณิชยา 

 ๘๖๗ นางสาวบุษราคัม  ศรีจันทร 

 ๘๖๘ นางเบญจญา  วิบูลยจันทร 

 ๘๖๙ นางเบญจพร  ชูชื่น 

 ๘๗๐ สิบตํารวจเอกหญิง เบญจมาศ  นาคดี 

 ๘๗๑ นางเบญจวรรณ  กษิรวัฒน 

 ๘๗๒ นางสาวเบ็ญจวรรณ  เกิดบงกช 

 ๘๗๓ นางสาวเบญจวรรณ  จรุงกล่ิน 

 ๘๗๔ นางเบญจา  บุตรสยาตรัส 

 ๘๗๕ นางสาวปฏิยา  กล่ินสุคนธ 

 ๘๗๖ นางปทุมวรรณ  ประทุมวัลย 

 ๘๗๗ สิบตํารวจเอกหญิง ปภาวดี  เพ็ชรทอง 

 ๘๗๘ นางปภาวี  บํารุงศร ี

 ๘๗๙ นางปภาวี  มีนุช 

 ๘๘๐ นางประณัฐธิลักษณ  จารุวัฒนะ 

 ๘๘๑ นางประเทือง  เนตรสิน 

 ๘๘๒ นางประไพ  รัตนเกษตร 

 ๘๘๓ นางสาวประไพ  อัศวพัฒนากูล 

 ๘๘๔ นางประไพ  อิ่มหนํา 

 ๘๘๕ นางประไพพิศ  ปกษา 

 ๘๘๖ นางสาวประภัทตรา  พันธเดิมวงษ 

 ๘๘๗ นางประภัสสร  จันทุรส 

 ๘๘๘ นางประภัสสร  ทิมทอง 

 ๘๘๙ นางประยงค  กองจันทรสวาง 



 หนา   ๒๑๕ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๘๙๐ นางประยงค  ศิริบูรณ 

 ๘๙๑ นางสาวประยงค  สีหะวงษ 

 ๘๙๒ นางสาวประยูรศรี  สารสุวรรณ 

 ๘๙๓ นางสาวประวีรา  ลออุไร 

 ๘๙๔ นางสาวประสมศรี  สงาพันธ 

 ๘๙๕ นางประสาทพร  สุขวิเศษ 

 ๘๙๖ นางสาวปรางคทอง  สมดังเจตน 

 ๘๙๗ นางสาวปราณวีร  ธีรภาพธรรมกุล 

 ๘๙๘ นางปราณี  สุนทรอุทัย 

 ๘๙๙ นางปราณี  หอมเลิศ 

 ๙๐๐ นางปราณีต  มีเอี่ยม 

 ๙๐๑ นางปราณีต  อยูดี 

 ๙๐๒ นางปรานี  รักไทย 

 ๙๐๓ นางปรารถนา  ธรรมนูญ 

 ๙๐๔ นางสาวปรินดา  เอี่ยมกมล 

 ๙๐๕ นางสาวปริยามญชุ  ปญจเสวี 

 ๙๐๖ นางปรีชญา  หลาสุด 

 ๙๐๗ นางสาวปรีดา  นิยมชาติ 

 ๙๐๘ นางปรียา  ไชยแสง 

 ๙๐๙ นางสาวปรียาภรณ  บุญยัง 

 ๙๑๐ นางปรียาภา  ประมวลญาติ 

 ๙๑๑ นางปองกมล  สวนศิลปพงศ 

 ๙๑๒ นางสาวปองหทัย  แจงถิ่น 

 ๙๑๓ นางปญจาภรณ  รัตนกถิกานนท 

 ๙๑๔ นางสาวปญชพัฒน  หลักดี 

 ๙๑๕ นางสาวปทมนันท  ธนาพรประดิษฐ 

 ๙๑๖ นางสาวปทมพร  สิงหบุญ 

 ๙๑๗ นางสาวปาณิศา  อุตมัง 

 ๙๑๘ นางปาณิสร  บุญเรือง 

 ๙๑๙ นางปาณิสรา  เนตรธารธร 

 ๙๒๐ นางปานจิต  ขอประเสริฐสุข 

 ๙๒๑ วาที่รอยตรีหญิง ปานทิพย  เกษมรัติ   

 ๙๒๒ นางสาวปารณี  ทองคําขาว 

 ๙๒๓ นางสาวปาริชาต  คัจฉวารี 

 ๙๒๔ นางปาริชาติ  ดงพระจันทร 

 ๙๒๕ นางปาริชาติ  โพธิ์กมล 

 ๙๒๖ นางปาลิดา  พิพัฒนดํารงศักดิ์ 

 ๙๒๗ นางสาวปาลิน  ญารักษ 

 ๙๒๘ นางสาวปนรัตน  ประสาททอง 

 ๙๒๙ นางสาวปยมน  เครือหงส 

 ๙๓๐ นางสาวปยรัตน  พรรณรังษี 

 ๙๓๑ นางปยะนาถ  ตนเชื้อ 

 ๙๓๒ นางปุณณาสา  จําปาดง 

 ๙๓๓ นางปุณยาพร  โฮมราช 

 ๙๓๔ นางเปรมกมล  ภูอภินนท 

 ๙๓๕ นางเปรมใจ  แสงรัตนายนต 

 ๙๓๖ นางผกาภรณ  หมายอุม 

 ๙๓๗ นางสาวผกามาศ  พันธุรัตน 

 ๙๓๘ นางผองศรี  ปองแกว 

 ๙๓๙ นางผองศรี  พัววรานุเคราะห 



 หนา   ๒๑๖ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๔๐ นางผองศรี  สุวรรณ 

 ๙๔๑ นางผาณิต  จันทรเจริญ 

 ๙๔๒ นางสาวผุสดี  พรหมายน 

 ๙๔๓ นางพจนณัฏฐา  บุญประดิษฐ 

 ๙๔๔ นางพจนีย  โตเบญจพร 

 ๙๔๕ นางสาวพจมาลย  วานิชยบัญชา 

 ๙๔๖ นางสาวพนมพร  อุนอก 

 ๙๔๗ นางพนมรุง  ฉายาทัพ 

 ๙๔๘ นางพนานุช  คลายถม 

 ๙๔๙ นางพนารัตน  กันกําธรวงศ 

 ๙๕๐ นางพนารัตน  สกุณี 

 ๙๕๑ นางพนิดา  แจมจิรารักษ 

 ๙๕๒ นางพนิตา  ทุมพงษ 

 ๙๕๓ นางสาวพยุง  ธัญญเจริญ 

 ๙๕๔ นางพรจิตร  ศรีพล 

 ๙๕๕ นางสาวพรจินดา  ปญญามิตร 

 ๙๕๖ นางพรทิพย  จักขุทิพย 

 ๙๕๗ นางสาวพรทิพย  พรชีวทิพย 

 ๙๕๘ นางพรทิพย  เรืองรอง 

 ๙๕๙ นางพรทิพา  กองศรีกุลดิลก 

 ๙๖๐ นางพรนภัส  เชื้อจีน 

 ๙๖๑ นางสาวพรปวีณ  พูลสวัสดิ ์

 ๙๖๒ นางพรพนา  บริพันธ 

 ๙๖๓ นางสาวพรพิไล  ตันติลีปกร 

 ๙๖๔ นางสาวพรพิไล  อัครธิติ 

 ๙๖๕ นางพรเพ็ญ  วิไลสุนทรเกียรติ 

 ๙๖๖ นางพรรณกร  รุจิโรจนวงศ 

 ๙๖๗ นางพรรณทิพยภา  คงเพชรศักดิ์ 

 ๙๖๘ นางพรรณี  เพ่ิมดี 

 ๙๖๙ นางพรรณี  สงศรี 

 ๙๗๐ นางสาวพรลภัส  สังขทอง 

 ๙๗๑ นางพรลัทธ  ควรกาญจนวิทย 

 ๙๗๒ นางพรศิลป  อุดมศรีรุงเรือง 

 ๙๗๓ นางสาวพรสวรรค  ธาราธรรมรัตน 

 ๙๗๔ นางสาวพวงทิพย  จันทโรจน 

 ๙๗๕ นางพวงผกา  แสงเงิน 

 ๙๗๖ นางพวงเพ็ชร  ชมภู 

 ๙๗๗ นางสาวพวงเพชร  อ่ําทอง 

 ๙๗๘ นางพะเยาว  ชุมเจริญ 

 ๙๗๙ นางพักตรวิภา  รุงแสง 

 ๙๘๐ นางสาวพัชรา  ตั้งวงษเจริญ 

 ๙๘๑ นางพัชรา  พวงพิกุล 

 ๙๘๒ นางสาวพัชรา  สิริวัฒนเกตุ 

 ๙๘๓ นางพัชริญา  โสภสฤษฎ์ิ 

 ๙๘๔ นางพัชรินทร  ดอรอมาน 

 ๙๘๕ นางสาวพัชรี  ดีไพบูลย 

 ๙๘๖ นางพัชรี  เพียรพิชยพงศ 

 ๙๘๗ นางสาวพัชรี  มีทรัพย 

 ๙๘๘ นางสาวพัชรี  รุงทวีชัย 

 ๙๘๙ นางพัชรีย  หัสดิพันธุ 



 หนา   ๒๑๗ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๙๙๐ นางสาวพัณณิตา  ไชยสาคร 

 ๙๙๑ นางพัทธนันท  เรืองอราม 

 ๙๙๒ นางพัสพงศ  นิ่มสําลี 

 ๙๙๓ นางพิชญา  มาแสง 

 ๙๙๔ นางพิชากร  สวัสดิผล 

 ๙๙๕ นางพิชามญชุ  คุณาโรจนรัตน 

 ๙๙๖ นางพิทยา  รัตนวิฬาร 

 ๙๙๗ นางพิทิพา  วานิชกมลนันทน 

 ๙๙๘ นางพิมพกานต  จึงเจริญนรสุข 

 ๙๙๙ นางพิมพนรี  ศรีเมือง 

 ๑๐๐๐ นางพิมพพนิต  คงดี 

 ๑๐๐๑ นางพิมพพัชร  คลายขยาย 

 ๑๐๐๒ นางสาวพิมพศา  พิริยนวนันท 

 ๑๐๐๓ นางสาวพิมล  แจมแจง 

 ๑๐๐๔ นางสาวพิมลพรรณ  อินทรสวัสดิ์ 

 ๑๐๐๕ นางสาวพิริยกร  นุโยค 

 ๑๐๐๖ นางพิศมัย  โพธิ์ศรี 

 ๑๐๐๗ นางสาวพีรญา  กระตายทอง 

 ๑๐๐๘ นางสาวพีรญา  จารุภุมริน 

 ๑๐๐๙ นางพีรยา  หาญสิทธานนท 

 ๑๐๑๐ นางพีระยา  สมชัยยานนท 

 ๑๐๑๑ นางพูนสุข  สภาพงศ 

 ๑๐๑๒ นางพูลศรี  จันทรผอง 

 ๑๐๑๓ นางเพชรรัตน  ยอดจิตร 

 ๑๐๑๔ นางเพชรลดา  งานวิสุทธิพันธ 

 ๑๐๑๕ นางสาวเพ็ญประภา  บุญวาที 

 ๑๐๑๖ นางเพ็ญพรรณ  บัณฑิตวงศไพศาล 

 ๑๐๑๗ นางเพ็ญพรรณี  เรขะรุจิ 

 ๑๐๑๘ นางสาวเพ็ญศรี  กฤษฎี 

 ๑๐๑๙ นางสาวเพ็ญศรี  เสนาคชวงศ 

 ๑๐๒๐ นางสาวเพ็ญสิริ  ล้ิมสุวรรณ 

 ๑๐๒๑ นางเพลินพิศ  ทองดี 

 ๑๐๒๒ นางเพลินพิศ  นุนสังข 

 ๑๐๒๓ นางสาวเพียงใจ  เขียวสมอ 

 ๑๐๒๔ นางสาวแพร  แพนลา 

 ๑๐๒๕ นางสาวไพรินทร  วงศหทัยไพศาล 

 ๑๐๒๖ นางสาวไพเราะ  พิทยาธุรวิวัฒน 

 ๑๐๒๗ นางฟาริดา  เดวี 

 ๑๐๒๘ นางภณภัญ  บุญเจริญ 

 ๑๐๒๙ วาที่รอยตรีหญิง ภรภัทร  ชุมโสตร 

 ๑๐๓๐ นางสาวภัคภร  แสงศิวะฤทธิ์ 

 ๑๐๓๑ นางสาวภัทธิรา  ศรีอรุณสวาง 

 ๑๐๓๒ นางสาวภัทรวรรณ  พรพระแกว 

 ๑๐๓๓ นางสาวภัทราพร  วชิรนิธิไพบูลย 

 ๑๐๓๔ นางสาวภัทราพร  วิชาพานิช 

 ๑๐๓๕ นางสาวภาริดา  ตันตระกูล 

 ๑๐๓๖ นางภาวิณี  จันทรศรี 

 ๑๐๓๗ นางสาวภาวิดา  ไชยสงคราม 

 ๑๐๓๘ นางสาวภาษิณี  ริ้วเหลือง 

 ๑๐๓๙ นางภาสรัศมิ์  สุวรรณประเสริฐ 



 หนา   ๒๑๘ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๔๐ นางภิญโญ  ลักษณะวิลาศ 

 ๑๐๔๑ นางภิรมย  สมยศ 

 ๑๐๔๒ นางสาวมณฑกาญจน  ชลเพชร 

 ๑๐๔๓ นางสาวมณฑลี  หนูสีใส 

 ๑๐๔๔ นางมณฑา  พันธุครุฑ 

 ๑๐๔๕ นางสาวมณเฑียร  เชื้อเพ็ชร 

 ๑๐๔๖ นางมณธิชา  ทองชมภู 

 ๑๐๔๗ นางสาวมณี  ปุญญะประสิทธิ์ 

 ๑๐๔๘ นางสาวมณีพร  สวนฤทธิ์ 

 ๑๐๔๙ นางมณีรัตน  จับจิตต 

 ๑๐๕๐ นางมณีรัตน  นิยมทอง 

 ๑๐๕๑ นางสาวมณีรัตน  อัชชสวัสดิ์ 

 ๑๐๕๒ นางมณีวัลย  สืบปรุ 

 ๑๐๕๓ นางมนตฑาทิพย  บัวภารังษี 

 ๑๐๕๔ นางมนเธียร  สุนทราลักษณ 

 ๑๐๕๕ นางมลทิชา  ผอบแกว 

 ๑๐๕๖ นางมลฤดี  เนียมประเสริฐ 

 ๑๐๕๗ นางมลุลี  สุวรรณประทีป 

 ๑๐๕๘ นางมัทรียา  ทองโสม 

 ๑๐๕๙ นางสาวมาณวิกา  บุญยืน 

 ๑๐๖๐ นางสาวมารินทร  สุมมาตย 

 ๑๐๖๑ นางมาริสา  ศิลาบุตร 

 ๑๐๖๒ นางมาลัย  ทรัพยสอน 

 ๑๐๖๓ นางมาลัย  สังมีแสง 

 ๑๐๖๔ นางสาวมาลี  เกิดเนียม 

 ๑๐๖๕ นางมาลี  จิตณรงค 

 ๑๐๖๖ นางมาลีวรรณ  เจริญผล 

 ๑๐๖๗ นางมีนา  หลิมสมบูรณ 

 ๑๐๖๘ นางมุกดา  ตรางา 

 ๑๐๖๙ นางสาวเมธยา  วงศสันติวนิช 

 ๑๐๗๐ นางยาหยี  อมรภักดี 

 ๑๐๗๑ นางสาวยุคล  เดชประดิษฐ 

 ๑๐๗๒ นางยุบล  บุณยประเสริฐ 

 ๑๐๗๓ นางสาวยุพา  แหวนทองคํา 

 ๑๐๗๔ นางยุพาวดี  ชัยชนะ 

 ๑๐๗๕ นางสาวยุพิน  ขามกุลา 

 ๑๐๗๖ นางสาวยุพิน  โชติศิริคุณวัฒน 

 ๑๐๗๗ นางสาวยุพิน  แซล้ิม 

 ๑๐๗๘ นางยุพิน  เรืองงาม 

 ๑๐๗๙ นางสาวยุพิน  ศวิตชาต 

 ๑๐๘๐ นางยุพินพร  สุนทรารักษ 

 ๑๐๘๑ นางสาวเยาวดี  วุทธานันท 

 ๑๐๘๒ นางสาวเยาวเรศ  สุมน 

 ๑๐๘๓ นางรพิรัตน  อังศรุจิรัตน 

 ๑๐๘๔ นางรพีพรรณ  เนียมโห 

 ๑๐๘๕ นางสาวรมณีย  ชลนาวี 

 ๑๐๘๖ นางรวงทอง  รัฐเวคิน 

 ๑๐๘๗ นางสาวรวรรณา  ฤทธิ์บรรจง 

 ๑๐๘๘ นางรสชง  ศิริเศรษฐ 

 ๑๐๘๙ นางสาวรสนา  สวนแกว 



 หนา   ๒๑๙ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๐๙๐ นางระเบียบพร  คูหเพ็ญแสง 

 ๑๐๙๑ นางสาวระพีพร  คลายพงษ 

 ๑๐๙๒ นางสาวระภีภรณ  ชูทรัพย 

 ๑๐๙๓ นางสาวระวี  แสงพลบ 

 ๑๐๙๔ นางระวีวรรณ  เนตระชาต 

 ๑๐๙๕ นางรักชนก  งามวงษ 

 ๑๐๙๖ นางรักชนก  นิ่มฟก 

 ๑๐๙๗ นางสาวรัชดา  จันทรคํา 

 ๑๐๙๘ นางรัชดา  นาคพุม 

 ๑๐๙๙ นางรัชดาวรรณ  จันทรเอี่ยม 

 ๑๑๐๐ นางสาวรัชนี  ระบอบ 

 ๑๑๐๑ นางสาวรัชนี  รุงเรืองดวยบุญ 

 ๑๑๐๒ นางรัชนี  สมงาม 

 ๑๑๐๓ นางรัชนี  สองสมุทร 

 ๑๑๐๔ นางรัชนี  อานพรม 

 ๑๑๐๕ นางสาวรัชนีรัตน  กลองเพ็ชร 

 ๑๑๐๖ นางรัตนา  แกวจรัส 

 ๑๑๐๗ นางรัตนา  คูหเจริญ 

 ๑๑๐๘ นางรัตนา  จันทรเทศ 

 ๑๑๐๙ นางสาวรัตนา  ดีศาลา 

 ๑๑๑๐ นางรัตนา  ปานตา 

 ๑๑๑๑ นางสาวรัตนา  ปนแกว 

 ๑๑๑๒ นางสาวรัตนา  เมืองประทับ 

 ๑๑๑๓ นางรัตนา  เรียงเรียบ 

 ๑๑๑๔ นางรัตนา  สนั่นเอื้อ 

 ๑๑๑๕ นางรัตนาภรณ  นอยสรอย 

 ๑๑๑๖ นางรัศมี  สรอยทอง 

 ๑๑๑๗ นางรัสดา  อยูสุข 

 ๑๑๑๘ นางราตรี  ธนสมบัติกุล 

 ๑๑๑๙ นางสาวรําไพ  อริยะมั่ง 

 ๑๑๒๐ นางรําไพภัทร  จุฑานันท 

 ๑๑๒๑ นางรุงกานต  โชตยันดร 

 ๑๑๒๒ นางรุงทิพย  ไชยคราม 

 ๑๑๒๓ นางรุงทิพย  มากไมตรี 

 ๑๑๒๔ นางสาวรุงทิพย  เสแสวง 

 ๑๑๒๕ นางรุงทิพย  ออนละออ 

 ๑๑๒๖ นางรุงทิพย  อางทอง 

 ๑๑๒๗ นางสาวรุงนภา  อุทปา 

 ๑๑๒๘ นางสาวรุงเพ็ญ  ทานนท 

 ๑๑๒๙ นางรุงเรือง  ปะเสนะ 

 ๑๑๓๐ นางเรณู  ขันธนาค 

 ๑๑๓๑ นางเรณู  เทศงามถวน 

 ๑๑๓๒ นางสาวเรณู  วัฒนเหลืองอรุณ 

 ๑๑๓๓ นางสาวเรียม  ปจฉิม 

 ๑๑๓๔ นางสาวโรจนลักษณ  ภราดรภักดีมล 

 ๑๑๓๕ นางสาวฤดีกร  ทับทิมทอง 

 ๑๑๓๖ นางฤทัย  อยูศิริ 

 ๑๑๓๗ นางลดาวัลย  ภูละมุล 

 ๑๑๓๘ นางลดาวัลย  วดีศิริศักดิ์ 

 ๑๑๓๙ นางสาวลลิดา  กังวาลชิรธาดา 



 หนา   ๒๒๐ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๔๐ นางสาวลออ  เอกติชัยวรกุล 

 ๑๑๔๑ นางละออง  ตันติวรกิจพงศ 

 ๑๑๔๒ นางสาวละเอียด  ชูจิต 

 ๑๑๔๓ นางสาวลักขณา  เปรมลาภ 

 ๑๑๔๔ นางสาวลักขณา  รักนิยม 

 ๑๑๔๕ นางลักษมี  สมจิตร 

 ๑๑๔๖ นางสาวลัคนา  ศรีจันทรงาม 

 ๑๑๔๗ นางสาวลัดดา  แกวประเสริฐชัย 

 ๑๑๔๘ นางสาวลัดดา  ตรีสุพัฒนศิลป 

 ๑๑๔๙ นางลัดดา  ศรีทัศโร 

 ๑๑๕๐ นางลัดดาวัลย  สุขสมเชาว 

 ๑๑๕๑ นางสาวล่ันทม  ยอดกุศล 

 ๑๑๕๒ นางสาวลาวัลย  คําแสวง 

 ๑๑๕๓ นางลําเนาว  อัครวนิช 

 ๑๑๕๔ นางลําพูน  มหานาม 

 ๑๑๕๕ นางสาวเล็ก  แซโงว 

 ๑๑๕๖ นางวงเดือน  หลวงพลอย 

 ๑๑๕๗ นางวจิราภรณ  ดาวอรุณ 

 ๑๑๕๘ นางวจีรัตน  บุญยัง 

 ๑๑๕๙ นางวชิราภรณ  เรืองเดช 

 ๑๑๖๐ นางวนัชพร  สุดโคต 

 ๑๑๖๑ นางวนิดา  ดวงตระกูล 

 ๑๑๖๒ นางสาววนิดา  ติณภูมิ 

 ๑๑๖๓ นางวนิดา  พรรณดิลก 

 ๑๑๖๔ นางสาววนิดา  มากปาน 

 ๑๑๖๕ นางวนิดา  รอดภัย 

 ๑๑๖๖ นางสาววนิดา  เรืองเดช 

 ๑๑๖๗ นางวนิดา  ฤกษสุขสุวรรณ 

 ๑๑๖๘ นางสาววรณัน  โอเฮง 

 ๑๑๖๙ นางสาววรนัณ  พราหมทอง 

 ๑๑๗๐ นางสาววรภรณ  เพ่ิมพูลสุข 

 ๑๑๗๑ นางวรรณดา  เกษสงคราม 

 ๑๑๗๒ นางวรรณนิภา  สะเดา 

 ๑๑๗๓ นางสาววรรณพร  ทองหลอ 

 ๑๑๗๔ นางวรรณยุพา  ตนมณี 

 ๑๑๗๕ นางวรรณรัตน  วงศศรีจินดา 

 ๑๑๗๖ นางสาววรรณอาภรณ  กสานติกุล 

 ๑๑๗๗ นางสาววรรณา  เชื้อจีน 

 ๑๑๗๘ นางวรรณา  ทวีกสิกรรม 

 ๑๑๗๙ นางสาววรรณา  ทิพยวารีรัตนะ 

 ๑๑๘๐ นางวรรณา  บุญเต็ม 

 ๑๑๘๑ นางสาววรรณา  เพียวอยู 

 ๑๑๘๒ นางสาววรรณี  วงษเทศ 

 ๑๑๘๓ นางสาววรวรรณ  หมัดลัง 

 ๑๑๘๔ นางสาววรัชยา  นิ่มทอง 

 ๑๑๘๕ นางวรัญญา  เจริญสุข 

 ๑๑๘๖ นางวรางคณา  พรเกาะ 

 ๑๑๘๗ นางวรางคณา  ศรีพารา 

 ๑๑๘๘ นางวรางคณา  หวัดสนิท 

 ๑๑๘๙ นางสาววราภรณ  ชัยปลัด 



 หนา   ๒๒๑ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๑๙๐ นางวราภรณ  ภูษี 

 ๑๑๙๑ นางสาววริยา  ปานเจริญ 

 ๑๑๙๒ นางวริษฐา  เจียมจีรกุล 

 ๑๑๙๓ นางวลัยพรรณ  แปลกสกุลสมบัติ 

 ๑๑๙๔ นางวลัยภรณ  จันทนาวิวัฒน 

 ๑๑๙๕ นางวลัยรัตน  ฤทธิคง 

 ๑๑๙๖ นางวลีรัตน  ชุมภูปน 

 ๑๑๙๗ นางสาววัชรา  ตะจันดา 

 ๑๑๙๘ นางวัชรา  สีสังข 

 ๑๑๙๙ หมอมหลวงวัชราภรณ  วรวรรณ 

 ๑๒๐๐ นางสาววัชราภรณ  ศรีสงา 

 ๑๒๐๑ นางวัชราภรณ  สีเหลือง 

 ๑๒๐๒ นางสาววัชรินทร  ฐิติสิทธิกร 

 ๑๒๐๓ นางสาววัชรินทร  หาญกลา 

 ๑๒๐๔ นางวัชรี  ทองสมบัติ 

 ๑๒๐๕ นางวัชรี  ราชู 

 ๑๒๐๖ นางสาววัชรีย  เดี้ยปย 

 ๑๒๐๗ นางวัฒนา  ชัยทร 

 ๑๒๐๘ นางวัฒนา  ธรรมโรจน 

 ๑๒๐๙ นางสาววันดี  กีรติวศิน 

 ๑๒๑๐ นางสาววันดี  จันทรเขียว 

 ๑๒๑๑ นางวันดี  บุญชู 

 ๑๒๑๒ นางวันทนา  สันตจิต 

 ๑๒๑๓ นางวันเพ็ญ  เกียรติวงศ 

 ๑๒๑๔ นางสาววันเพ็ญ  ฉัตรชัยเรืองศรี 

 ๑๒๑๕ นางวันเพ็ญ  ทองสินธุ 

 ๑๒๑๖ นางวันเพ็ญ  วรรณศิริ 

 ๑๒๑๗ นางวันเพ็ญ  วัฒนวงศ 

 ๑๒๑๘ นางวันวิสาข  สิริวันต 

 ๑๒๑๙ นางสาววัลยวิมล  สอดแจม 

 ๑๒๒๐ นางสาววัลลภา  อยูศรี 

 ๑๒๒๑ นางสาววาณี  มหาไตรภพ 

 ๑๒๒๒ นางวาทินี  แตมสี 

 ๑๒๒๓ นางวารี  ชินะกุล 

 ๑๒๒๔ นางวารุณี  มินสาคร 

 ๑๒๒๕ นางสาววาสนา  ทองนวล 

 ๑๒๒๖ นางวาสนา  บูรณกิตติโสภณ 

 ๑๒๒๗ นางวาสนา  ปญจพงศธร 

 ๑๒๒๘ สิบตํารวจเอกหญิง วาสนา   

  สุขประเสริฐ 

 ๑๒๒๙ นางวาสนา  เอี่ยมพานิช 

 ๑๒๓๐ นางวาสนา  โอชารส 

 ๑๒๓๑ นางวาสินี  พลับจุย 

 ๑๒๓๒ นางวิจิตรา  เหลาจันอัน 

 ๑๒๓๓ นางวิชุดา  ชวงภูศรี 

 ๑๒๓๔ นางสาววิเชียร  หนูเปย 

 ๑๒๓๕ นางวิภา  โตะเหม 

 ๑๒๓๖ นางสาววิภา  รอดสุด 

 ๑๒๓๗ นางวิภาพร  ภูระหงษ 

 ๑๒๓๘ นางสาววิมล  อั๋นฉิม 



 หนา   ๒๒๒ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๓๙ นางวิมลฑา  ค้ําคูณ 

 ๑๒๔๐ นางวิมลมาศ  เวชศรี 

 ๑๒๔๑ นางสาววิยะดา  ทองเอียดใหญ 

 ๑๒๔๒ นางวิระพร  มีบุญ 

 ๑๒๔๓ นางวิริน  คันทศิริ 

 ๑๒๔๔ นางสาววิลาภร  แสงสุกวาว 

 ๑๒๔๕ นางสาววิลาวรรณ  บัวเกตุ 

 ๑๒๔๖ นางวิลาสินี  เติมเศรษฐเจริญ 

 ๑๒๔๗ นางวิไลรัตน  สุจริตชาติ 

 ๑๒๔๘ นางวิไลวรรณ  กุลาผาบ 

 ๑๒๔๙ นางวิไลวรรณ  สุขขาว 

 ๑๒๕๐ นางสาววีรวรรณ   

  ประเสริฐวัฒนากร 

 ๑๒๕๑ นางเวฬุกา  ผดุงทรง 

 ๑๒๕๒ นางแววตา  เปรมจิตร 

 ๑๒๕๓ นางศริธรย  เกิดมวง 

 ๑๒๕๔ นางศรินธร  แกวปราณีต 

 ๑๒๕๕ นางศรีนอย  ลาวัง 

 ๑๒๕๖ นางศรีใพร  เกิดศักดิ์ 

 ๑๒๕๗ นางศรีมาลัย  ประดิษฐกุล 

 ๑๒๕๘ นางศรีรัตน  ผาสุก 

 ๑๒๕๙ นางศรีรัตน  เพ็ชรรักษ 

 ๑๒๖๐ นางสาวศรีวิไล  เชาวนปรีชา 

 ๑๒๖๑ นางสาวศรีเวียง  นุมเออ 

 ๑๒๖๒ นางศรีเวียง  ศิริจันทร 

 ๑๒๖๓ นางศรีสมนึก  พวงรอด 

 ๑๒๖๔ นางสาวศรีสุรีย  จิระธนาโชติ 

 ๑๒๖๕ นางสาวศรีอัมพร  มงคลศิริ 

 ๑๒๖๖ นางสาวศรีอุดม  ภควณิช 

 ๑๒๖๗ นางศศิธร  แกวถาวร 

 ๑๒๖๘ นางศศิธร  ปนแกว 

 ๑๒๖๙ นางสาวศศิธร  วงศกาศ 

 ๑๒๗๐ นางสาวศศิพัชร  ภัทรวิมลวรรณ 

 ๑๒๗๑ นางศศิรัสมิ์  วรรณวัตร 

 ๑๒๗๒ นางสาวศิรภัสสร  ฮั้งสกุล 

 ๑๒๗๓ นางสาวศิราภรณ  ภูมี 

 ๑๒๗๔ นางศิริญญาพัทร  บุดดา 

 ๑๒๗๕ นางศิริญรัตน  พลศักดิ์ 

 ๑๒๗๖ นางศิรินทรีย  ครุฑสูตร 

 ๑๒๗๗ นางสาวศิริพร  เทวบัญชาประเสริฐ 

 ๑๒๗๘ นางศิริพร  ปานพนม 

 ๑๒๗๙ นางสาวศิริพร  ปติพัฒน 

 ๑๒๘๐ นางศิริพร  ใยดํา 

 ๑๒๘๑ นางศิริพร  สิงหเดช 

 ๑๒๘๒ นางศิริรัตน  พรพิริยะศานติ 

 ๑๒๘๓ นางสาวศิริรัตน  พลเสน 

 ๑๒๘๔ นางสาวศิริรัตน  รัตโนปการ 

 ๑๒๘๕ นางสาวศิริลักษณ  ศิริพันธุ 

 ๑๒๘๖ นางศิริวรรณ  ประเสริฐศรี 

 ๑๒๘๗ นางศิริวรรณ  พรมชวย 



 หนา   ๒๒๓ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๒๘๘ นางสาวศิวพร  ประจงพันธ 

 ๑๒๘๙ นางศิโสภา  ศรีสังข 

 ๑๒๙๐ นางศุภจิรา  นาคโต 

 ๑๒๙๑ นางศุภภร  เหลือลมัย 

 ๑๒๙๒ นางศุภรัตน  สงาจีน 

 ๑๒๙๓ นางศุภวรรณ  จันทรเทศ 

 ๑๒๙๔ นางศุภัค  ศรีสนั่น 

 ๑๒๙๕ นางศุภาวีร  ดวงนาค 

 ๑๒๙๖ นางสาวโศภิดา  ตัณฑลีลา 

 ๑๒๙๗ นางสดใส  ศรีสวัสดิ์ 

 ๑๒๙๘ นางสนองจิฏฐ  วัชโรทัย 

 ๑๒๙๙ นางสาวสมจิต  วรรณขาว 

 ๑๓๐๐ นางสาวสมจิตต  ล้ีวัฒนาฮง 

 ๑๓๐๑ นางสมจิตร  พยอมยงค 

 ๑๓๐๒ นางสมจิตร  รื่นสุข 

 ๑๓๐๓ นางสมจิตร  สโรบล 

 ๑๓๐๔ นางสมจิตร  สุขพอ 

 ๑๓๐๕ นางสมใจ  เตชะหงษา 

 ๑๓๐๖ นางสมใจ  ลีลาวัฒน 

 ๑๓๐๗ นางสาวสมใจ  เวชกุล 

 ๑๓๐๘ นางสมถวิล  กําแหงมิตร 

 ๑๓๐๙ นางสาวสมถวิล  มีศรี 

 ๑๓๑๐ นางสาวสมทรง  ฉลองกลาง 

 ๑๓๑๑ นางสมนึก  ปนทอง 

 ๑๓๑๒ นางสมบูรณ  สมสมัคร 

 ๑๓๑๓ นางสาวสมปอง  ชอบแตง 

 ๑๓๑๔ นางสมพร  สพันธุพงษ 

 ๑๓๑๕ นางสมพร  สุธรรมนอย 

 ๑๓๑๖ นางสมฤดี  จันทรแสง 

 ๑๓๑๗ นางสมฤดี  สุขสุสร 

 ๑๓๑๘ นางสาวสมศรี  เพ็งนวม 

 ๑๓๑๙ นางสาวสมศรี  ฟุงขจร 

 ๑๓๒๐ นางสาวสมศรี  ลอยแกว 

 ๑๓๒๑ นางสมสกุล  เรืองอภิรมย 

 ๑๓๒๒ นางสาวสมสมร  ปานคง 

 ๑๓๒๓ นางสยุมพร  พงษพิศิษฎกุล 

 ๑๓๒๔ สิบตํารวจเอกหญิง สรารัตน   

  พันธุกมลศิลป 

 ๑๓๒๕ นางสาวสวนลมไพร  เกวี 

 ๑๓๒๖ นางสาวสวนีย  คมคาย 

 ๑๓๒๗ นางสาวสวางเดือน  สวัสดี 

 ๑๓๒๘ นางสาวสวาสดิ์  หมั่นการ 

 ๑๓๒๙ นางสาวสศิมนต  สกุลไกรพีระ 

 ๑๓๓๐ นางสหัทยา  ปญญาพวน 

 ๑๓๓๑ นางสหัสพร  ยืนบุญ 

 ๑๓๓๒ นางสาวสัญจรีย  ประมูลชัย 

 ๑๓๓๓ นางสาคร  แขขุนทด 

 ๑๓๓๔ นางสายใจ  ศรีแสนยงค 

 ๑๓๓๕ นางสาวสายทิพย  คําฉ่ํา 

 ๑๓๓๖ นางสายบัว  รอดเจริญ 



 หนา   ๒๒๔ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๓๗ นางสายฝน  ทองถิ่น 

 ๑๓๓๘ นางสาวสายฝน  บัวคล่ีใบ 

 ๑๓๓๙ นางสายพิณ  ภิรมยเนตร 

 ๑๓๔๐ นางสายพิณ  เวฬุ 

 ๑๓๔๑ นางสายรุง  เฟองสินธุ 

 ๑๓๔๒ นางสาวสายวสรรณ  หะสด 

 ๑๓๔๓ นางสายหยุด  สายทอง 

 ๑๓๔๔ นางสาริยา  แสนสม 

 ๑๓๔๕ นางสาลี  กุศลานันต 

 ๑๓๔๖ นางสาวิตรี  วินิจกุล 

 ๑๓๔๗ นางสาวสํารวย  สาคร 

 ๑๓๔๘ นางสําเรียง  ตารมย 

 ๑๓๔๙ นางสาวสินี  ชีวธนาคุปต 

 ๑๓๕๐ นางสิริกร  มาตขาว 

 ๑๓๕๑ นางสาวสิรินทิพย  แซล้ิม 

 ๑๓๕๒ นางสาวสิรินันท  ตั้งอยูสุข 

 ๑๓๕๓ นางสิรินาถ  หวังสะเล็บ 

 ๑๓๕๔ นางสาวสิริพร  อารยะพงศไชย 

 ๑๓๕๕ นางสิริมา  ศรีแมนมวง 

 ๑๓๕๖ นางสิริรัตน  ปาเบา 

 ๑๓๕๗ นางสาวสิริลักษณ  สีแดง 

 ๑๓๕๘ นางสุกัญญา  เจริญสุข 

 ๑๓๕๙ นางสาวสุกัญญา  แดงอินทวัฒน 

 ๑๓๖๐ นางสุกัญญา  ปานแกว 

 ๑๓๖๑ นางสาวสุกัญญา  ลัภนะสินทรัพย 

 ๑๓๖๒ นางสาวสุกัญญา  สังขทรัพย 

 ๑๓๖๓ นางสาวสุกัญญา  อัมพร 

 ๑๓๖๔ นางสุกัลยา  พัวสุขมโนกุล 

 ๑๓๖๕ นางสาวสุขวสา  อาวสกุลสุทธิ 

 ๑๓๖๖ นางสาวสุขวิชญาณ  นสมทรง 

 ๑๓๖๗ นางสาวสุขุมา  จันทรประสิทธิ์ 

 ๑๓๖๘ นางสาวสุคนธจิต  อุปนันชัย 

 ๑๓๖๙ นางสาวสุจรรยา  ทองนิ่ม 

 ๑๓๗๐ นางสาวสุจิตตรา  แผลงศร 

 ๑๓๗๑ นางสาวสุชาดา  จันทรวิเมลือง 

 ๑๓๗๒ นางสาวสุชาดา  เย็นจันทร 

 ๑๓๗๓ นางสาวสุชาดา  เย็นทรวง 

 ๑๓๗๔ นางสุชาดา  หมูสุขศรี 

 ๑๓๗๕ นางสาวสุชีรา  เลนวารี 

 ๑๓๗๖ นางสาวสุชีรา  ศรีรักษา 

 ๑๓๗๗ นางสาวสุชีลา  วิเศษสม 

 ๑๓๗๘ นางสุฐิฌา  คงสมพงษ 

 ๑๓๗๙ นางสาวสุณี  พ่ึงวรานนท 

 ๑๓๘๐ นางสาวสุดา  ชั้นไพศาลศิลป 

 ๑๓๘๑ นางสุดา  สุวัณณะศรี 

 ๑๓๘๒ นางสุดารัตน  ภูโปรง 

 ๑๓๘๓ นางสุดารัตน  รัศมี 

 ๑๓๘๔ นางสาวสุดาวรรณ  ศิริจารุพงษะ 

 ๑๓๘๕ นางสุทธารัตน  ชัยจันทร 

 ๑๓๘๖ นางสุทธินีย  บํารุงเพชร 



 หนา   ๒๒๕ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๓๘๗ นางสาวสุทธิรัตน  สุทธิวงษ 

 ๑๓๘๘ นางสาวสุธาทิพย  ถีระวงษ 

 ๑๓๘๙ นางสาวสุธิรัตน  พูลสมบัติ 

 ๑๓๙๐ นางสาวสุธีรา  เขื่อนขันธเจริญ 

 ๑๓๙๑ นางสาวสุธีรา  ธัยมาตร 

 ๑๓๙๒ นางสุธีรา  นิมิตรมงคล 

 ๑๓๙๓ นางสาวสุธีรา  สมานุหัตถ 

 ๑๓๙๔ นางสุนทรี  นิตยพันธ 

 ๑๓๙๕ นางสุนทรี  มิชัยยา 

 ๑๓๙๖ นางสุนันท  นอยพิมาย 

 ๑๓๙๗ นางสุนันท  พัชรพิมานสกุล 

 ๑๓๙๘ นางสุนันทณา  รักษา 

 ๑๓๙๙ นางสุนันทา  ชัยวิทยางกุล 

 ๑๔๐๐ นางสุนันทา  ศรีวิโรจน สะเดา 

 ๑๔๐๑ นางสาวสุนิสา  สัตยสุข 

 ๑๔๐๒ นางสุนีย  เจริญวงค 

 ๑๔๐๓ นางสาวสุนีย  ธรรมสุทธิกุล 

 ๑๔๐๔ นางสาวสุนีย  มีธรรม 

 ๑๔๐๕ นางสาวสุนีรัตน  ไพรพฤกษ 

 ๑๔๐๖ นางสุประวีณ  ภูพงษ 

 ๑๔๐๗ นางสุปรีดา  จันทรสมมิตร 

 ๑๔๐๘ นางสุพร  ลัทธิรมย 

 ๑๔๐๙ นางสาวสุพร  อินทรมณี 

 ๑๔๑๐ นางสุพรรณิการ  บงกชฆรณีย 

 ๑๔๑๑ นางสุพรรณี  พินิจรอบ 

 ๑๔๑๒ นางสาวสุพัตรา  โตตามวงษ 

 ๑๔๑๓ นางสาวสุพัตรา  เมฆอากาศ 

 ๑๔๑๔ นางสุพัทนา  โกยสมบูรณ 

 ๑๔๑๕ นางสุพิต  รักเมือง 

 ๑๔๑๖ นางสาวสุพินยา  สรอยทอง 

 ๑๔๑๗ นางสุเพ็ญพร  พวงนิล 

 ๑๔๑๘ นางสุภชาดา  ตาลพันธ 

 ๑๔๑๙ นางสาวสุภัทรา  สะเดา 

 ๑๔๒๐ นางสาวสุภัสรา  ทองนอย 

 ๑๔๒๑ นางสาวสุภาพร  จันทรมา 

 ๑๔๒๒ นางสาวสุภาพร  แสงสมาน 

 ๑๔๒๓ นางสุภาพร  หอมดี   

 ๑๔๒๔ นางสาวสุภาพัฒน  ทิพยแสง 

 ๑๔๒๕ นางสาวสุภาภรณ  ไชยศรีมาลย 

 ๑๔๒๖ นางสาวสุภาภรณ  นิตยมี 

 ๑๔๒๗ นางสาวสุภาภรณ  รอดดี 

 ๑๔๒๘ นางสุภาภัค  วัยคุณา 

 ๑๔๒๙ นางสุภาวดี  บริบูรณางกูร 

 ๑๔๓๐ นางสาวสุมาลี  ประเสริฐสุข 

 ๑๔๓๑ นางสุมิตรา  กุละนําพล 

 ๑๔๓๒ นางสาวสุมิตรา  ชูแกว 

 ๑๔๓๓ นางสุมิตรา  สมรมิตร 

 ๑๔๓๔ นางสุรพร  เปยสวัสดิ์ 

 ๑๔๓๕ นางสาวสุรัสวดี  สีหราช 

 ๑๔๓๖ นางสุรางค  ประดิษฐสุขถาวร 



 หนา   ๒๒๖ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๓๗ นางสุรินทร  นอยรักษา 

 ๑๔๓๘ นางสาวสุรีย  จิรมงคลการ 

 ๑๔๓๙ นางสาวสุรีย  ตันกลาง 

 ๑๔๔๐ นางสาวสุรีย  พฤกษาประดับกุล 

 ๑๔๔๑ นางสาวสุรียพร  อังคณาสาร 

 ๑๔๔๒ นางสาวสุรีรัตน  สายโน 

 ๑๔๔๓ นางสาวสุวรรณรัตน  สรอยศักดิ์ 

 ๑๔๔๔ นางสุวรรณา  ดวงประทุม 

 ๑๔๔๕ นางสุวรรณา  บุญพรม 

 ๑๔๔๖ นางสาวสุวรรณา  แสงสวาง 

 ๑๔๔๗ นางสุวาณี  คุปติศิริรัตน 

 ๑๔๔๘ นางสาวสุวิมล  แตงสมบูรณ 

 ๑๔๔๙ นางเสริมสุข  นพพันธ 

 ๑๔๕๐ นางเสาวนิจ  สมสมัย 

 ๑๔๕๑ นางเสาวนีย  ปรัชญกุล 

 ๑๔๕๒ นางเสาวนีย  ศรีปญญา 

 ๑๔๕๓ นางเสาวลักษณ  ตนสักตระกูล 

 ๑๔๕๔ นางเสาวลักษณ  ลูกรักษ 

 ๑๔๕๕ นางเสาวะรักษ  จักรนารายณ 

 ๑๔๕๖ นางแสงจันทร  เอกเสถียร 

 ๑๔๕๗ นางสาวแสงเดือน  ทองประเสริฐ 

 ๑๔๕๘ นางโสพิศสุดา  นามพิสัย 

 ๑๔๕๙ นางโสภี  บรรยงกะเสนา 

 ๑๔๖๐ นางโสภี  อิ่มในสุข 

 ๑๔๖๑ นางโสรัจจะ  มีทรัพยมั่น 

 ๑๔๖๒ สิบตํารวจเอกหญิง ไสว   

  สุทธิโกมินทร 

 ๑๔๖๓ นางสาวหทัยรัตน  กิจบํารุง 

 ๑๔๖๔ นางสาวหทัยรัตน  พรรณสังข 

 ๑๔๖๕ นางอติพร  นิลขํา 

 ๑๔๖๖ นางสาวอทิตยา  บุญประเสริฐ 

 ๑๔๖๗ นางสาวอธิศรี  วุฒิภาคภักดี 

 ๑๔๖๘ นางอนงค  จันทรมัย 

 ๑๔๖๙ นางสาวอนงคจิตต  โตวานิชกุล 

 ๑๔๗๐ นางอนงคนาฏ  บุญตันบุตร 

 ๑๔๗๑ นางสาวอนงคพร  ศิวเสน 

 ๑๔๗๒ นางสาวอนงคภัทร  กุลเกียรติงาม 

 ๑๔๗๓ นางสาวอพรรณี  ปรีสําเนียง 

 ๑๔๗๔ นางสาวอภิชา  ชยุตเวธน 

 ๑๔๗๕ นางสาวอภิรา  อุตรารัชตกิจ 

 ๑๔๗๖ นางอมรรัตน  การุญ 

 ๑๔๗๗ นางอมรรัตน  มงคล 

 ๑๔๗๘ นางสาวอมรา  โรจนเมธินทร 

 ๑๔๗๙ นางอมรา  สาลิกา 

 ๑๔๘๐ นางอมลสิริ  มหาสุรเดช 

 ๑๔๘๑ นางสาวอรชา  คําอาจ 

 ๑๔๘๒ นางอรญา  เจตนะเสน 

 ๑๔๘๓ นางอรทัย  บุญยัง 

 ๑๔๘๔ นางอรทัย  สมพงษ 

 ๑๔๘๕ นางอรพรรณ  ศิลวรรณ 



 หนา   ๒๒๗ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๔๘๖ นางอรพิน  บุราณสุข 

 ๑๔๘๗ นางสาวอรพินท  วัดจินดา 

 ๑๔๘๘ นางอรพินทร  เจริญ 

 ๑๔๘๙ นางสาวอรรณพพร  โปรดเกตุ 

 ๑๔๙๐ นางสาวอรรัตน  ภิรมยครุฑ 

 ๑๔๙๑ นางอรวรรณ  ปยะมาตย 

 ๑๔๙๒ นางอรษา  วราเกษม 

 ๑๔๙๓ นางอรสา  ชูวงศ 

 ๑๔๙๔ นางอรอุมา  เท่ียงเจริญ 

 ๑๔๙๕ นางสาวอรอุมา  บุญสง 

 ๑๔๙๖ นางอริยา  ญาติเสมอ 

 ๑๔๙๗ นางอริยา  วิทยารัตน 

 ๑๔๙๘ นางอริสรา  สังขะรมย 

 ๑๔๙๙ นางอรุณี  อินทรงาม 

 ๑๕๐๐ นางอลิศรา  การัณยสุข 

 ๑๕๐๑ นางสาวอังคณา  ดวงรัตน 

 ๑๕๐๒ นางอังคณา  เพ็งมณี 

 ๑๕๐๓ นางอังคณา  แสงก่ํา 

 ๑๕๐๔ นางสาวอังสนา  วรเลิศฤทธิชัย 

 ๑๕๐๕ นางอัจฉรา  กล่ินเกษร 

 ๑๕๐๖ นางสาวอัจฉรา  จินดารัตน 

 ๑๕๐๗ นางสาวอัจฉรา  พ่ึงสุข 

 ๑๕๐๘ นางอัจฉรา  ภูมิโคกรักษ 

 ๑๕๐๙ นางอัจฉรา  ลอยมา 

 ๑๕๑๐ นางสาวอัจฉรา  อรุณรักษสมบัติ 

 ๑๕๑๑ นางสาวอัจฉราภรณ  ลองสุนทร 

 ๑๕๑๒ นางสาวอัจนา  ศักดิ์ณรงคชัย 

 ๑๕๑๓ นางอัญชฎา  ดวงจันทร 

 ๑๕๑๔ นางอัญชนา  จงรุงเรืองไสว 

 ๑๕๑๕ นางสาวอัญชนา  บุญสุยา 

 ๑๕๑๖ นางสาวอัญชนา  ปลัดทวม 

 ๑๕๑๗ นางสาวอัญชลี  บุญสมยา 

 ๑๕๑๘ นางอัญชลี  มนตสุวรรณ 

 ๑๕๑๙ นางสาวอาภรณ  กองผล 

 ๑๕๒๐ นางอาภรณ  ชูเสือหึง 

 ๑๕๒๑ นางอาภากร  จิตตรัตน 

 ๑๕๒๒ นางสาวอาภาภรณ  จูงาม 

 ๑๕๒๓ นางอาภารัตน  บุญญรัตน 

 ๑๕๒๔ นางสาวอาภารัตน  สุขวงษ 

 ๑๕๒๕ นางอาภาวดี  วงษวรรณ 

 ๑๕๒๖ นางอามร  ศุภฤกษ 

 ๑๕๒๗ นางสาวอายุพร  สาชาติ 

 ๑๕๒๘ นางอารมย  รื่นอารมย 

 ๑๕๒๙ นางสาวอารยา  ดอกเข็ม 

 ๑๕๓๐ นางอารยา  พิงอาศัย 

 ๑๕๓๑ นางสาวอารักษ  จันลาศรี 

 ๑๕๓๒ นางอารี  ชมภู 

 ๑๕๓๓ นางอารี  ไชยเมือง 

 ๑๕๓๔ นางสาวอารี  ตูปทุม 

 ๑๕๓๕ นางอารี  อรรถการุณพันธ 



 หนา   ๒๒๘ (เลมที่  ๑๕/๗) 
เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓   ข ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 

 

 ๑๕๓๖ นางสาวอารีพร  สรอยตะคุ 

 ๑๕๓๗ นางสาวอารีย  วงษเวช 

 ๑๕๓๘ นางสาวอํานวย  กุมภีร 

 ๑๕๓๙ นางอําพร  เหลาทอง 

 ๑๕๔๐ นางสาวอําพวรรณ  เนียมคํา 

 ๑๕๔๑ นางอําพา  โพธิผละ 

 ๑๕๔๒ นางอําไพ  กลํ่าดิษฐ 

 ๑๕๔๓ นางอําไพ  เชื้อเพ็ง 

 ๑๕๔๔ นางอําไพ  สรอยทอง 

 ๑๕๔๕ นางสาวอําภา  คงสงค 

 ๑๕๔๖ นางอําภา  จันทกิจ 

 ๑๕๔๗ นางอิทธิยา  แจมมิน 

 ๑๕๔๘ นางอินทิรา  ล้ิมปญญา 

 ๑๕๔๙ นางสาวอิสรีย  คงชุม 

 ๑๕๕๐ นางสาวอุทัยวรรณ  คําแนน 

 ๑๕๕๑ นางอุบล  ขําวุฒิ 

 ๑๕๕๒ นางสาวอุบล  ทองทวี 

 ๑๕๕๓ นางอุบล  นิยมเขตร 

 ๑๕๕๔ นางอุบลรัตน  กีรติมากุล 

 ๑๕๕๕ นางอุบลวรรณ  เกตุแกวมณี 

 ๑๕๕๖ นางอุบลวรรณ  มณีรัตน 

 ๑๕๕๗ นางสาวอุไร  หาญชนะ 

 ๑๕๕๘ นางอุไรลักษณ  สอนฤทธิ์ 

 ๑๕๕๙ นางสาวอุไรวรรณ  จันทรหอม 

 ๑๕๖๐ นางอุไรวรรณ  ศรีเมือง 

 ๑๕๖๑ นางอุลัย  ทิพพะพาทย 

 ๑๕๖๒ วาที่รอยตรีหญิง อุษณีย   

  ดํารงพิพัฒนกิจ 

 ๑๕๖๓ นางอุษณีวรรณ  เมฆกมล 

 ๑๕๖๔ นางอุษา  เทียนวิเศษ 

 ๑๕๖๕ นางอุสา  บุญสม 

 ๑๕๖๖ นางเอม  มงคลหมาย 

 ๑๕๖๗ นางเอื้อมพร  สายสิทธิ์ 

 ๑๕๖๘ นางไอยรา  โฉมศรี 

 ๑๕๖๙ นางสาวไอรินลดา   

  ส่ังสอนอาจศักดา 
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